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KATA PENGANTAR 

 

 Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

yang tepat sehingga hasilnya dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat 

Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan data dan informasi yang tepat dan akurat 

tentang komposisi, jumlah, dan umur penduduk. Akan tetapi, banyak masyarakat 

yang kurang memahami pentingnya pelaporan perubahan demografi yang terjadi 

pada keluarganya. Hal ini tentu akan menghambat upaya pemerintah dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 Tidak adanya sanksi menyebabkan masyarakat enggan, bahkan malas 

untuk melaporkan perubahan demografi yang terjadi pada keluarganya, terutama 

mereka yang berprofesi sebagai buruh dan petani. Mereka menganggap hal ini 

tidak bermanfaat bagi mereka. Padahal hal ini telah dicantumkan di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diperlukan upaya penyadaran terhadap 

semua masyarakat agar mau melaporkan kelahiran dan kematian. Buku Tingkat 

Pengetahuan Hukum dan Is/ Hukum Masyarakat dan Petugas terhadap Pelaporan 

Kelahiran: Studi di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan nauasan, Kabupaten 

Sloman ini akan menclungkap sejauh mana pengetahuan niasyarakat dan peltrgas 

Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman terhadap hukum dan 

isi hukum pelaporan kelahiran. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu 

penerbitan buku ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran pembaca demi 

perbaikan penulisan buku selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan 

gambaran pengetahuan masyarakat dan pertugas terhadap hukum dan isi hukum 

pelaporan kelahiran. Selain itu, semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Selamat membaca. 

Penulis 



PENGANTAR PENERBIT 

 

 Pembangunan fisik harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya 

manusia. Untuk itu, diperlukan data demografi yang akurat agar bisa mendukung 

program pemrintah dalam upayanya membangun sumber daya manusia yang 

berkualitas. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang kurang memiliki kesadaran 

pentingnya pelaporan kelahiran maupun kematian, kecuali ketika mereka hendak 

menggunakannya. Padahal hal ini telah dicantumkan di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu, hal ini perlu mendapat perhatian lebih 

dan upaya-upaya penyadaran terhadap masyarakat.  

 Buku Tingkat Pengetahuan Hukum dan Isi Hukum Masyarakat dan 

Petugas terhadap Pelaporan Kelahiran: Studi di Desa Tamanmartani, Kecamatan 

Kalasan, Kabupaten Sleman ini mengungkapkan bagaimana pengetahuan 

masyarakat dan petugas Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten 

Sleman mengenai hukum dan isi hukum pelaporan kelahiran. Buku ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam rangka melakukan studi kasus di sebuah tempat 

tentang kajian serupa. Buku ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, 

peneliti, maupun praktisi hukum, terutama di bidang hukum pidana.  

 Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah 

mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami menyadari bahwa dalam 

penerbitan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran dari para pembaca kami harapkan demi perbaikan penerbitan buku 

selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menginspirasi 

penulis Iainnya untuk ikut berpatisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Salam sukses dan luar biasa. 

Penerbit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor 

II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya dalam bidang 

kependudukan, antara lain ditegaskan bahwa administrasi, pencatatan, dan 

statistik kependudukan terus disempumakan sehingga menjadi sumber data yang 

dapat diandalkan untuk menunjang perencanaan pembangunan di berbagai bidang, 

sektor, wilayah, dan daerah, serta menunjang perkiraan dan sasaran berkala dari 

perkembangan kependudukan. Upaya tersebut perlu didukung sarana dan 

prasarana yang memadai di daerah-daerah. 

 Amanat GBHN di atas sangat tepat karena sebentar lagi akan memasuki 

Pembangunan Jangka Panjang II, dimana pelaksanaan Pembangunan Jangka 

Panjang II ini lebih ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia 

memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang tepat 

sehingga hasilnya dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat Indonesia. 

 Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, diperlukan data dan 

informasi yang tepat dan akurat tentang komposisi, jumlah, dan umur penduduk 

pada suatu scat. Keharusan tersedianya data kependudukan yang akurat ini 

dimaksudkan supaya pembangunan yang sedang dikerjakan dapat dimanfaatkan 

secara optimal atau sesuai dengan kebutuhan. 

 Di Indonesia, sekarang ini tersedia tiga sumber data kependudukan, yaitu 

sensus, survei, dan registrasi. Ketiga sumber data ini mempunyai jenis dan 

kualitas data yang berbeda. Sensus merupakan upaya untuk memperoleh data 

kependudukan secara lengkap karena di dalam sensus penduduk yang dicacah 

adalah seluruh penduduk, maka informasi yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan jika dilihat dari metodologinya karena tidak akan terjadi 

kesalahan sampel. Meskipun cakupannya lengkap, namun hanya diselenggarakan 

sepuluh tahun sekali mengingat anggaran biayanya yang besar. Survei dapat 

diselenggarakan setiap saat, namun hanya terbatas dalam bidang-bidang tertentu, 

sedangkan registrasi adalah pencatatan data kependudukan yang dilaksanakan 

secara terus-menerus. 



 Secara teoretis, jika dibandingkan dengan sensus dan survei, terlihat 

bahwa hasil registrasi mempunyai jenis data yang lebih baik karena cakupannya 

lebih Iuas, datanya lebih akurat, dan tersedia setiap saat (tidak menunggu sepuluh 

tahun lagi). Namun kenyataannya, sistem registrasi ini belum berjalan dengan 

baik, dilihat dari kesahihan data yang dihasilkan atau pelaksanaan di lapangan. 

Tidak mengherankan apabila untuk memenuhi informasi data peristiwa vital, 

dilakukan dengan menggunakan data sensus dan survei. Sekalipun teknik estimasi 

sekarang sudah cukup canggih, akan tetapi tanpa data regaistrasi penduduk, tidak 

ada alat pengecek kebenarannya. 

 Dilihat dari sejarahnya, registrasi penduduk di Indonesia telah berjalan 

cukup lama, yaitu pertama kali dikenalkan oleh pemerintah Inggris di bawah 

pemerintahan Jenderal Raffles pada tahun 1815. Kepala Desa pada waktu itu 

harus melaporkan perubahan-perubahan jumlah penduduk. Pada tahun 1845 

pemerintahan Belanda melakukan registrasi penduduk khusus untuk golongan 

Eropa saja, kemudian tahun 1919 cakupannya diperluas sehingga mencakup 

bangsa Cina. 

 Belanda pada tahun 1929 memperkenalkan registrasi vital di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kepala. Desa pada waktu itu harus melaporkan perubahan 

jumlah penduduk secara teratur dengan daftar isian yang telah ditetapkan. Pada 

tahun 1939 registrasi ini baru dikembangkan untuk bangsa Indonesia, namun 

dalam pelaksanaannya bare Jawa dan Madura. Setelah Indonesia memperoleh 

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tahun 1947 - 1948 

mulai dilaksanakan registrasi penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Namun 

demikian, pelaksanaannya belum berjalan baik. 

 Data pelaporan kelahiran selain berguna bagi pemerintah untuk 

penyusunan perencanaan pembangunan, juga berguna untuk mengukur 

pelaksanaan program kependudukan, misalnya keluarga berencana, penurunan 

kematian, jumlah anak usia sekolah dasar, jumlah usia kerja, mencari pekerjaan, 

perencanaan pangan, perubahan, kesehatan, dan sebagainya. Bagi individu, 

pelaporan kelahiran penduduk tersebut sangat berguna karena identitas dirinya 

diakui oleh pemerintah sehingga mendapat bukti dokumen hasil registrasi, antara 

lain KTP sebagai bukti diri yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh 



pelayanan dari instansi. 

 Kemanfaatan pelaporan kelahiran bagi individu di samping dirinya diakui 

oleh pemerintah, apabila peristiwa vital yang dialami dilaporkan/dilakukan 

pendaftaran di Kantor Pencatatan Sipil (sesudahterlebih dahulu dilaporkan di 

Kelurahan/Desa), seseorang akan memperoleh akta kelahiran. Akta ini sangat 

berguna untuk pendaftaran sekolah, perkawinan, mencari pekerjaan. Di samping 

itu, pengakuan yang sah dalam keluarga (terutama anak luar kawin) dapat 

dilindungi dengan hukum untuk pengurusan pewarisan yang sah dan keperluan 

lain yang menyangkut status hukum dan bukti diri. 

 Salah satu hasil proyek pilot registrasi penduduk yang dikelola BKKBN 

dan BPS di enam provinsi Jawa dan Bali dengan sampel sepuluh kecamatan 

diselenggarakan pada tahun 1974 - 1977 menyatakan bahwa kurang berhasilnya 

pelaporan kelahiran karena penduduk kurang memahami aturan hukum yang 

mengharuskan dan tidak adanya sanksi pidana apabila tidak melaporkan 

kelahiran. 

 Berbicara masalah sanksi tidak dapat dilepaskan dari hukum karena 

memang salah satu fungsi sanksi adalah supaya aturan hukum itu ditaati. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum publik menganggap perlu 

mengatur peristiwa vital. Untuk itu, ketentuan kewajiban melaporkan peristiwa 

vital yang dialami oleh penduduk melaporkan peristiwa vital yang dialami oleh 

penduduk dicantumkan dalam Buku III (Pelanggaran) pasal 529 yang dirumuskan 

“Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang untuk 

melaporkan kepada pejabat catatan sipil atau perantaranya, tentang adanya 

kelahiran dan kematian, diancam dengan denda paling banyak Rp 1.500,-”. 

 Dicantumkannya pelaporan kelahiran dan kematian di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai satu kewajiban kepada setiap 

penduduk dengan disertai sanksi dimaksudkan untuk mengadakan perubahan 

masyarakat ke perilaku yang dikehendaki. 

 Meskipun aturan tentang pelaporan kelahiran dan kematian telah 

dicanhmikan di dalam Wetboek Van Strafreebt VoorBederlandseh Indie (tahun 

1946 diubah menjadi KUHP) sejak tahun 1915 dan dilengkapi oleh Keputusan 

Presiden nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk, yang kemudian 



dilengkapi juga dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera untuk 

pelaporan kelahiran, kematian, dan perpindahan dicantumkan dalam pasal B ayat 

3. Namun dalam kenyataannya, pelaporan kelahiran masih belum seperti yang 

diharapkan. 

 Studi empiris di Eropa, seperti negara Belanda, Belgia, Jerman, Polandia, 

Swedia, Norwegia, Denmark tentang Knowledge and Opinion Abaut Law, yang 

dilakukan oleh Van Houtte, Vinke, Podgarecky, Koupen, dan Kutchnisky bahvva 

pengetahuan tentang peraturan dan pengetahuan tentang isi peraturan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan hukum (Soekanto, 1982). 

 Di Indonesia, meskipun peraturan perundang undangan mengenai 

pelaksanaan pelaporan kelahiran telah lama ada, namun kenyataannya tidak 

semua penduduk maupun petugas pelaksana registrasi mengetahui adanya 

peraturan tersebut, baik pengetahuan wajib lapor bagi setiap keluarga yang 

mengalami peristiwa kelahiran, manfaat lapor bagi pemerintah maupun manfaat 

lapor bagi pelapor sendiri, dan landasan hukum bagi operasionalisasi kerja di 

lapangan. 

  Hasil penelitian Tukiran, dkk. (1989) di Sumberagung, Kabupaten Sleman, 

dari dua puluh lima petugas yang diwawancarai, hanya empat yang dapat 

menyebutkan dua dari lima peraturan perundangan yang berlaku. Kebanyakan 

dari mereka lebih menguasai teknik pelaksanaannya, meskipun belum memahami 

konsep dasar dengan benar, terutama konsep atau batasan operasional sebagai 

landasan kerja di lapangan. 

 Penelitian tentang Pelaksanaan Registrasi Penduduk dan Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi di Kabupaten Ponorogo tahun 1992 menunjukkan hahwa 

dari 797 responden di daerah kota terdapat 72,6% yang menyatakan tahu bahwa 

ada kewajiban melapor dan 27,4% menyatakan tidak tahu adanya kewajiban 

melapor tersebut. Daerah desa di antara 386 responden, terdapat 50,5% yang 

mengatakan tahu ada kewajiban melapor dan 49,5% tidak tahu adanya kewajiban 

melapor tersebut (Siswidiyanto, 1992). 

 Hasil pelaporan kelahiran di samping bermanfaat bagi individu sebagai 

bukti diri, juga bermanfaat bagi pemerintah. Perencanaan dan evaluasi 



pelaksanaan pembagunan memerlukan data pelaporan kelahiran yang akurat. 

Namun, hingga saat ini ketersediaan data tersebut belum seperti yang diharapkan. 

Akibatnya, untuk memenuhi informasi data kelahiran, dilakukan estimasi tidak 

Iangsung berdasarkan data sensus dan survei. Ketergantungan data pada hasil 

estimasi harus makin diperkecil karena pemerintah sudah bertekad untuk terus 

menyempurnakan administrasi kependudukan sehingga menjadi sumber data yang 

dapat diandalkan.  



BAB II 

REGISTRASI PENDUDUK DAN 

HUKUM KEPENDUDUKAN 

 

A. Registrasi Penduduk 

 Registrasi penduduk merupakan sarana untuk memperoleh data 

kependudukan, termasuk di antaranya kelahiran, kematian, dan perpindahan, Oleh 

karena ketiga peristiwa demografi tersebut bersifat dinamis, maka perlu adanya 

pencatatan vital yang akurat. Secara teoretis, data tentang registrasi penduduk 

Iebih akurat dan lengkap daripada hasil sensus penduduk dan survei karena Iebih 

luas jangkauannya dan tersedia setiap saat. Data ini sangat diperlukan bagi 

pemerintah dalam rangka perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan. 

 Informasi peristiwa vital biasanya dihimpun melalui sistem pendaftaran 

wajib, pihak yang berkepentingan harus melaporkan sesaat sesudah peristiwa itu 

terjadi.  Di dalam suatu negara maju, sistem pendaftaran mengenai kelahiran, 

kematian, dan perkawinan adalah kewajiban yang harus ditaati. Surat keterangan 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengenai sistem pendaftaran 

digunakan sebagai identitas maupun perjanjian hukum, dan asuransi jiwa, untuk 

memberikan tunjangan kesejahteraan sosial, penyelesaian mink dan warisan. Di 

banyak negara berkembang, sistem pendaftaran tersebut ternyata tidak berialan 

lancar. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat yang 

merasa kegiatan sehari-hari tidak banyak memerlukan surat keterangan peristiwa 

vital (Pollard, et al., 1984). 

 Pada umumnya pendaftaran kelahiran lebih sulit jika dibandingkan dengan 

kematian. Hal ini disebabkan karena kelahiran terjadi herkali-kali. Di samping itu, 

juga adanya keragu-raguan apakah yang didaftarkan itu bayi lahir hidup, 

kemudian mati atau lahir mati. Guna menghindari keragu-raguan ini, United 

Nation (UN) berpendapat bahwa semua anak yang dilahirkan hidup harus 

didaftarkan dan dihitung tanpa memperhatikan periode kehamilan/apakah anak itu 

hidup hingga pada saat pendaftaran (Barclay, 1990). 

 Hasil pilot proyek registrasi penduduk yang dilaksanakan oleh BKKBN 

dan BPS di enam provinsi di Jawa dan Bali dengan sampel sepuluh kecamatan 



tahun 1974 - 1977 diketahui bahwa registrasi penduduk kurang berhasii karena 

terbatasnya tenaga pencatatan yang terampil di tingkat desa, banyaknya bahan 

pekerjaan di desa, belum ada kaitan yang jelas antara pemilikan surat kelahiran 

dengan manfaat langsung yang diperoleh, dan tidak ada sanksi pidana bagi 

mereka yang tidak melaporkan kelahiran. Sarana untuk mendukung pelaksanaan 

pelaporan kelahiran ini perlu adanya peraturan lain yang memuat keharusan 

memiliki surat-surat kelahiran sebagai syarat untuk masuk sekolah, kawin, 

mencari pekerjaan, pembagian warisan, dan penanganan perkara pidana. 

 Penelitian pelaksanaan registrasi penduduk di Kabupaten Sleman 

menunjukkan bahwa pelaksanaan registrasi penduduk perlu didukung oleh aparat 

yang memiliki keterampilan dan pengetahuan, serta dedikasi, yang didukung pula 

oleh disiplin masyarakat yang tinggi. Semakin tinggi disiplin masyarakat, tertib 

hukum, pendidikan dan perencanaan, baik perorangan, lingkungan keluarga, dan 

daerah, semakin tertib dan teratur pula administrasi kependudukan di suatu 

daerah. Namun demikian, melihat perkembangan yang dilaksanakan sampai 

dengan saat ini, masih merupakan suatu tuntutan adanya studi dan pilot proyek 

dalam usaha pengembangan registrasi penduduk yang lebih efektif dan 

memasyarakat (Samirin, 1989). 

 Selanjutnya, hasil proyek pilot registrasi penduduk studi kasus di 

Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa meskipun telah ada Keppres nomor 52 

tahun 1977, pelaksanaan registrasi penduduk belum dapat berjalan seperti yang 

diharapkan. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

melaporkan peristiwa vital, jumlah petugas desa yang belum memadai, serta 

pengetahuan tentang manhat registrasi penduduk masih belum baik, dalam arti 

peristiwa yang dilaporkan terbatas pada peristiwa yang lebih menguntungkan pada 

pelapor (Tukiran, 1989). 

 

B.  Pengetahuan dan Kepatuhan Hukun menurut Umur, Pendidikan, dan 

Pekerjaan 

 Salah satu kesimpulan hasil penelitian Pelaksanaan Registrasi Penduduk 

dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Kabupaten Ponorogo adalah bahwa 

pelaksanaan registrasi penduduk masih rendah karena pengetahuan mereka masih 

sangat sedikit (Siswidiyanto, 1992). Selanjutnya, Green (dalam Salam, 1987) 



menyatakan bahwa pengetahuan antara lain dipengaruhi oleh umur, pendidikan, 

dan pekerjaan. 

 Hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum yang 

dilakukan di Jakarta memperiihatkan bahwa tingkat studi dan umur berpengaruh 

terhadap pengetahuan hukum dan isi hokum. Dalam arti, semakin meningkat 

tingkat studi dan umur, semakin meningkat pula pengetahuan tentang peraturan 

dan isi peraturan tersebut. Sikap hukumnya juga semakin positif dan fundamental. 

Demikian pula pola perilakunya yang sesuai dengan keinginan pembentuk 

peraturan. Peningkatan pengetahuan hukum terjadi karena adanya proses imitasi 

dan identifikasi (Soekanto, 1985). Pendidikan dimaksudkan untuk mengadakan 

perubahan yang lebih baik dalam kesadaran dan sikap yang rasional dan 

bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara 

(Suharto, 1982). 

 Secara empiris, hubungan antara pendidikan dengan pelaporan peristiwa 

vital adalah positif (Gardiner, 1981; Rahardjo, 1990; Siswidiyanto, 1992). Umur 

dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan wajib lapor kelahiran. Pelaporan 

peristiwa kelahiran persentasenya lebih banyak pada kelompok umur tua karena 

kelompok umur tua mempunyai kesempatan (expose to risk) yang iebih besar. 

Kelompok umur tua lebih sering membutuhkan adanya legalitas keterangan 

dirinya dan keluarganya (Siswidiyanto, 1992). Hasil penelitian yang dilakukan 

Gardiner (1981) dan Rahardjo (1990) juga menunjukkan bahwa faktor umur 

mempengaruhi perilaku seseorang untuk melaporkan peristiwa vital yang terjadi. 

Hubungan antara pekerjaan dengan perilaku seseorang untuk melaporkan 

peristiwa kelahiran dapat dijelaskan dengan dua cara. Pertama, melalui variabel 

pengetahuan di mana lingkungan dari berbagai jenis pekerjaan yang berbedaakan 

memberikan pengetahuan yang berbeda pula, baik jenis maupun intensitasnya. 

Kedua, melalui teori pertukaran (exchange theory). Teori ini mengatakan bahwa 

semakin banyak manfaat yang akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui 

wajib lapor kelahiran, maka semakin kuat pihak itu terlibat dalam kegiatan itu 

(Turner, 1978). 

 Jenis-jenis pekerjaan tertentu mempunyai kepentingan tertentu terhadap 

pelaporan peristiwa vital yang terjadi. Seorang pegawai negeri misalnya, akan 



berkepentingan terhadap pelaporan kelahiran karena dengan melaporkannya akan 

memperoleh surat keterangan lahir yang dapat digunakan untuk mengurus 

tunjangan anak. Sebaliknya, seorang petani kurang mempunyai kepentingan 

terhadap pelaporan kelahiran karena dengan melapor kelahiran yang terjadi 

seorang petani merasa tidak mendapat keuntungan (Siswidiyanto, 1992). 

 

C. Tiga Dimensi Pengaturan Hukum Pelaporan Kelahiran 

 Pada pokoknya peraturan perundangan yang mengatur kewenangan 

menyelenggarakan registrasi sudah ada. Menyadari pentingnya data registrasi, 

maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan sehingga benar-benar dimanfaatkan 

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan, dan 

pembangunan, perlu kiranya kajian dasar hukum dan peraturan yang ada 

(Soenarjudardji, 1989). 

 Kajian secara yuridis terhadap landasan hukum pelaksanaan pelaporan 

kelahiran melahirkan tiga dimensi hukum yang terlibat di dalamnya, yaitu hukum 

administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga dimensi - hukum 

di atas meskipun mempunyai prosedur hukum yang berbeda, namun akibat hukum 

yang ditimbulkannya sama. 

 

1. Hukum Administrasi Negara 

 Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran 

penduduk beserta peraturan pelaksanaannya adalah termasuk hukum administrasi. 

Dilihat dari sejarahnya, hukum administrasi ini merupakan bidang yang masih 

relatif baru. Pertumbuhan hukum administrasi negara ini terjadi setelah kodifikasi 

hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Pertumbuhannya makin lama 

makin cepat sehingga sekarang ini mempunyai kenyataan bahwa jumlah sebagian 

besar hukum yang berlaku di negara kita adalah hukum administrasi negara 

(Soehardjo, 1991). 

 Pertumbuhan Hukum Administrasi yang berkembang cepat merupakan 

tuntutan dari pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan secara aktif dalam 

fungsinya meningkatkan ketertiban, termasuk juga ketertiban administrasi 

kependudukan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai akibat 

perkembangan hukum administrasi yang cepat, maka sering muncul bermacam-



macam dan jenis peraturan-peraturan yang tidak terkoordinasi dengan baik 

sehingga masyarakat dihadapkan berbagai pihak peraturan yang saling 

bertentangan satu dengan lainnya. 

 Sifat khusus hukum administrasi negara juga tercermin dalam hukum 

acaranya. Hukum acara perdata dan pidana hanyalah meliputi ketentuan-ketentuan 

bagaimana berperkara di pengadilan (kontensius). Hukum administrasi kecuali 

mengenal bagaimana beracara di pengadilan, bahkan yang paling banyak beracara 

di luar pengadilan, yaitu di luar sengketa. Misalnya, bagaimana cara-cara 

mengajukan permohonan surat keberatan dan seterusnya. Hal ini disebut hukum 

acara non kontensius (Soehardjo, 1991). Pembedaan secara tegas proses beracara 

menurut hukum administrasi dengan hukum perdata dan hukum pidana sangat  

kabur. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam hukum perdata dan hukum pidana, 

dikenal juga proses beracara di luar pengadilan untuk penanganan pelanggaran 

pasal 529 KUHP. Peradilan pidana yang mengikuti pola integrated criminal 

justice system memungkinkan peradilan pidana tidak sematamata di pengadilan 

(Poernomo, 1990). 

 

Keterangan: 

:  Proses beracara secara nonkontensius terjadi apabila pelaporan kelahiran 

menurut waktu yang telah ditentukan, 

:  Proses beracara secara kontensius terjadi apabila pelaporan kelahiran tidak 

dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Gambar 1.  Proses Beracara Hukum Administrasi Negara dengan Keppres 

Nomor 52 Tahun 1977 

 

2. Hukum Perdata 

 Sejarah Lembaga Catatan Sipil berasal dari Revolusi Perancis pada akhir 

abad ke-18. Pada masa itu Perancis berusaha mengembangkan wilayah jajahannya 



terhadap berbagai negara di Eropa, termasuk Belanda. Penjajahan itu berakibat 

pula pada pemberlakuan peraturan-peraturan hukum serta lembaga-lembaga 

negara di Belanda, salah satu di antaranya adalah lembaga catatan sipil. Atas dasar 

asas konkordasi seperti ditentukan dalam pasal 131 ayat (2) lndische Staatregeling 

(IS), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti tercantum dalam Buku 

Pertama pasal 4 - 16, diberlakukan juga di Hindia Belanda. 

 Tidak adanya keseragaman lembaga catatan sipil pada masa Hindia 

Belanda tersebut sebagai akibat adanya penggolongan penduduk sebagaimana 

diatur dalam pasal 163 lndische Staatregeling (IS). Tiap-tiap golongan penduduk 

diberlakukan catatan sipil yang berbeda, menurut pembagian pasal 163 IS 

penduduk diatur menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur 

Asing, dan golongan Bumi Putera/ Indonesia Asli.  

 Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 

1945, penggolongan hukum dan penggolongan penduduk sebagaimana diatur di 

dalam pasal 131 dan 163 IS bertentangan dengan pasal 26 UUD'45 yang 

dirumuskan, bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai warga negara”. Pasal 26 ayat (1) UUD'45 hanya mengenal warga negara, 

bukan menyebut penggolongan penduduk sebagaimana dikenal pada mesa Hindia 

Belanda dulu. Tentang persamaan kedudukan dhriana hukum dan pemerintahan, 

ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang dirumuskan “Segala warga 

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

 Berpangkal tolak dari kenyataan tersebut dan disertai dengan tekad 

pemerintahan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 

murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1966 lembaga catatan sipil dinyatakan 

terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Intruksi 

Presiden pada Kabinet Ampera No.31/u/ in/12/1966 tanggal 27 Desember 1966. 

Adapun isi instruksi tersebut sebagai berikut. 

1. Sambil menunggu dikeluarkan undang-undang catatan sipil yang bersifat 

nasional, tidak menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan pasal 131 

dan 163 IS pada Kantor Catatan Sipil (BS) di seluruh Indonesia. 



2. Untuk selanjutnya, Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh 

penduduk Indonesia dan hanya mengenal antara warga negara Indonesia dan 

orang asing. 

3. Ketentuan-ketentuan angka 1 dan 2 tidak mengurangi berlakunya ketentuan 

mengenai perkawinan, warisan, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata 

lainnya. 

4.  Meneri kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut 

pelaksanaan  instruksi ini dilingkungan masing-masing. 

5.  Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya, yaitu tanggal 27 

Desember 1966. 

 Sebagai tindak lanjut instruksi di atas, kemudian dikeluarkan Keppres 

Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan 

penyelenggaraan catatan sipil. Pasal 1 dari Keppres tersebut menyatakan bahwa 

Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung 

jawab atas penyelenggaraan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selanjutnya, penyelenggaraan catatan sipil ini 

dilaksanakan kepada pejabat di wilayah, yaitu Gubernur, Bupati/Walikotamadya. 

Berbagai studi kepustakaan dan empiris menunjukkan bahwa pada kenyataannya 

masih banyak penduduk yang tidak melaporkan kelahirannya di Kantor Catatan 

Sipil, melainkan dianggap cukup di Kelurahan/Desa dengan memperoleh bukti 

Surat Kelahiran padahal menurut ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan khususnya pasal 55 dinyatakan: 

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta yang autentik, 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 

pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 

setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 

memenuhi syarat. 

3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi 

pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang 

bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

 



 

Gambar 2.  Proses Beracara Perdata Berkaitan dengan Keppres Nomor 52 Tahun 

1977 

 

3. Hukum Pidana 

 Kewajiban melaporkan kelahiran dan kematian telah dicantumkan dalam 

Buku III tentang pelanggaran, khususnya di dalam pasal 529 KUHP, yang 

dirumuskan “Barang siapa tidak ,memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang 

untuk melaporkan kepada pejabat catatan sipil atau perantaranya, tentang adanya 

kelahiran dan kematian, diancam dengan denda paling banyak Rp 1500,-.  

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terjemahan dari 

Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch lndie dengan Staatblad 1915 -732, 

yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Pidana tahun 

1915 itu setelah Indonesia merdeka tahun 1945 atas dasar Peraturan Peralihan 

UUD untuk mencegah adanya kekosongan hukum (recht vacuum) dan beberapa 

bulan kemudian dipandang perlu menetapkan Undang-Undang 1946 Nomor 1 

untuk menunggu pembentukan Undang-Undang Hukum Pidana baru dan 

menyesuaikan keadaan baru (Poernomo, 1988). 

 Pelanggaran kewajiban melaporkan kelahiran dan kematian di dalam Buku 

III membawa konsekuensi dituntut perkara pidana berdasarkan ketentuan pasal 

529 KUHP. Perkara tersebut diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Dua jenis 

tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, yaitu acara 

pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu 

lintas jalan. Ketentuan pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan 

tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana ringan atau 

kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu 

lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 

2 bagian ini. 



 Dalam acara pemeriksaan cepat penyidik atas kuasa penuntut umum, 

dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat 

menghadapkan terdakwa beserta saksi ke sidang pengadilan. Dalam acara cepat 

ini, diadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.  

 Menurut ketentuan pasal 207 ayat (1) b KUHAP perkara dengan acara 

pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada 

hari itu juga. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam 

buku register semua perkara yang diterimanya dengan masing-masing memberi 

nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan. Dalam buku register tersebut, 

dimuat identitas terdakwa serta perbuatan kejahatan/pelanggaran yang 

didakwakannya. Ketentuan ini berarti bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, 

tidak diperlukan surest dakwaan seperti dalam acara biasa. 

 Ketentuan pasal 207 ayat (1) b KUHAP di atas sejalan dengan salah satu 

asas yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan harus dilakukan 

dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, acara pemeriksaan ini apabila 

dikaitkan dengan ketentuan pasal 529 KUHP akan menimbulkan kesulitan, balk 

dalam upaya pembuktian kelahiran, pemanggilan saksi-saksi, banyaknya jumlah 

pelanggar yang harus diperiksa, dan terbatasnya tenaga hakim. 

 Upaya mengatasi kesulitan tersebut dapat ditempuh dengan memakai acara 

pemeriksaan singkat, yaitu pemeriksaan perkara pidana/pelanggaran yang 

menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan 

sifatnya sederhana. Hanya saja pemeriksaan pelanggaran pasal 529 KUHP dengan 

acara singkat terbentur dengan ketentuan pasal 203  KUHAP di mana secara 

limitatif telah disebutkan bahwa yang dapat diperiksa dalam acara ini adal ah 

kejahatan dan pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 KUHAP. 

Dengan demikian, ada kekosongan dalam LUMP dalam kaitannya dengan pasal 

529 KUHP yang sangat berguna untuk membantu kelancaran pembangunan dalam 

bidang kependudukan. 

 Dalam sistem hukurm acara lama Inlands Reglement/Herziene Indonesisch 

Regleiients (IR/HIR) belum nampak pembagian perkara pidana khusus dan 

perkara pidana umum sehingga dimungkinkan perkara tentang pelanggaran 



catatan sipil langsung ditangani oleh jaksa dengan harapan terjadi proses denda 

damai, dalam pengertian pelanggar membayar denda maksimum yang 

diancamkan sesuai dengan stelsel schiking aturan umum Buku I KUHP. 

 Ketentuan pasal 529 KUHP jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 82 

KUHP mempunyai acara pemeriksaan yang khusus, dalam arti menyimpang dari 

ketentuan yang telah diuraikan. Kekhususan ditunjukkan dalam pasal 82 ayat (1) 

KUHP, yang dirumuskan bahwa “Kewenangan menuntut pelanggaran yang 

diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar 

maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah 

dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan 

dalam waktu yang ditetapkan olehnya”. 

 Dalam sistem KUHAP sekarang, perkara umum harus ditangani oleh 

Polri, proses beracara tersebut dapat dianggap menyimpang dari KUHAP. Dengan 

adanya dua proses beracara, memungkinkan menjadi kesulitan untuk penyelesaian 

perkara pelanggaran wajib lapor kelahiran. 

 Pembayaran denda maksimum sebagai akibat pelanggaran pasa! 529 

KUHP kepada kejaksaan di samping akan menghapuskan penuntutan pidana, 

yang bersangkutan juga akan mendapat surest penetapan penuntut umum, 

penghapusan penuntutan dalam perkara denda damai (schiking) harus diartikan 

lain dengan penghentian penuntutan dan penyampingan perkara atau deponering 

oleh iaksa. Sikap yang demikian itu bisa dikacaukan dengan wewenang penuntut 

umum seperti diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP. 

 

Gambar 3.  Proses Beracara Pidana Kaitannya dengan Pasal 529 dan 82 KUHP 

 

D. Pola Bekerjanya Hukum 

 Dalam hubungan antara hukum dengan masyarakat, mengandung dua 

fungsi, yaitu sebagai social control dan social engineering. Fungsi hukum sebagai 

social control dimaksudkan bahwa hukum sebagai proses yang dilakukan untuk 

mempengaruhi prang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. 

Dalam hal fungsi hukum sebagai social engineering, hukum bersifat lebih dinamis 



dan drgunakan sebagai alat untuk tidak hanya menegakkan pola-pola yang 

memang sudah ada, tetapi juga menciptakan hal/hubungan bahwa perubahan ini 

hendak dicapai dengan sanksi, insentif, dan seterusnya. Dalam fungsi ini, 

hubungan hukum dengan perubahan sosial adalah jelas sekali, oleh karena hukum 

justru dipanggil untuk mendatangkan perubahan-perubahan dalam masyarakat 

(Rahardjo, 1980). 

 Jeremy Bentham dengan utility teorinya menyatakan bahwa manusia 

bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. 

Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah 

perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. 

Bentham banyak mengembangkan pikiran untuk bidang pidana dan hukum 

pidana. Selanjutnya, dikatakan bahwa pembentukan hukum harus membentuk 

hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual (Soekanto, 

1983). 

 Fungsi hukum sebagai social engineering dimaksudkan untuk 

mempengaruhi tingkah laku masyarakat sehingga mencapai keadaan yang 

dikehendaki. Maka, tujuan yang dikehendaki tersebut harus ditentukan dengan 

jelas cara-cara yang dipakai dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul 

perlu diperhatikan. Bekerjanya hukum sebagai sarana social engineering oleh 

Chamblis dan Siedman dilukiskan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.  Bekerjanya Hukum sebagai Social Engineering (Sumber: Rahardjo, 

1983) 

 Dari gambar di atas, terlihat bahwa tingkah laku pemegang peran kecuali 

menunjukkan kepada apa yang diharapkan oleh hukum, juga akan ditentukan atau 



dipengaruhi oleh berbagai kekuatan lain di dalam masyarakat, seperti ideologi, 

kendala-kendala fisik, struktur pelapisan sosial, mitos, tradisi, nilai-nilai, dan 

sebagainya. Oleh karena yang menjadi perhatian social engineering adalah 

efektivitas hukum sebagaimana is menjelma pada tingkah laku pemegang peran, 

maka penyesuaian akan dilakukan sewaktu-waktu sehingga peranan umpan balik 

menjadi penting (Rahardjo, 1983). 

 Selanjutnya, apabila perubahan-perubahan yang dikehendaki berhasil, 

pada akhirnya akan melembaga sebagai pola tingkat laku yang baru di dalam 

masyarakat sehingga sangat relevan dibicarakan (proses kelembagaan). 

 

Gambar 5. Proses Pelembagaan (Surber: Soerjono Soekanto, 1980) 

Efektivitas menanam unsur-unsur baru adalah hasil  positif dari 

penggunaan tenaga manusia, alat-alat, dan mnetode untuk menanam lembaga baru 

tersebut di dalam masyarakat. Semakin besar tenaga, semakin ampuh alat-alat 

yang digunakan, semakin rapi struktur organisasi, maka semakin besar hasii yang 

akan dicapai oleh usaha menanam lembaga baru. Akan tetapi, setiap usaha akan 

mengalami reaksi dad beberapa golongan masyarakat yang dirugikan, kekuatan 

menentang dari masyarakat ini merupakan pengaruh negatif terhadap 

kemungkinan berhasilnya proses pelembagaan. Kekuatan menentang masyarakat 

disebabkan: 

1. Mereka/sebagian besar masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur 

baru tersebut. 

2. Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai yang ada 

dan berlaku (Soekanto, 1980). 

 Kekuatan menentang masyarakat di atas mempunyai hubungan timbal 

balik.. 

Jika aktivitas berhasil menanam > dan kekuatan menentang < akan 

berhasil. 

Jika aktivitas menanam > dan kekuatan menentang > tidak berhasil. 

Jika aktivitas menanam < dan kekuatan menentang > tidak akan berhasil. 

(Soekanto, 1980) 



 Secara teoretis, untuk memperkecil maupun menetralisasi kekuatan 

menentang dari masyarakat, khususnya terhadap unsur-unsur baru, maka 

pembentukan hukum dalam perundang-undangan dengan sumber-sumber 

substansi dari arus bawah ke atas dan dari atas ke bawah akan membentuk norma 

hukum yang hidup sesuai dengan realita masyarakat (Saleh, 1978). 

 

Gambar 6. Model Pembentukan Hukum  

 

 Gambar tersebut apabila dikaitkan dengan proses pembentukan hukum 

registrasi adalah kebutuhan akan registrasi tersebut perlu dimasyarakatkan dulu 

(arus bawah atas), setelah memasyarakat baru dinormakan (arus atas bawah). J. F. 

Glastra Van Loon (dalam Soekanto,1982) mengatakan bahwa efektivitas suatu 

undangundang tergantung pada pelbagai faktor, antara lain pengetahuan tentang 

peraturan dan isi perundangundangan, cara-cara mendapatkan pengetahuan 

tersebut dan pelembagaan dari perundang-undangan tadi pada bagian-bagian 

masyarakat, sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan tadi.  

 Pengetahuan dapat diartikan sama halnya dengan tahu sesuatu atau 

mengetahui sesuatu, atau juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu 

meliputi segala apa yang diketahui, atau akan diketahui berkenaan dengan sesuatu 

hal (Poerwodarminto, 1982). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 

et al., 1990), kata pengetahuan mempunyai dua pengertian. Pertama, segala 

sesuatu yang diketahui. Kedua, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan 

hal (mata pelajaran). 

 Sesuai dengan pembahasan yang menyangkut bidang hukum, kiranya 

dapat dirumuskan bahwa “pengetahuan” adalah keseluruhan bentuk hasil kegiatan 

manusia dalam usaha untuk mengetahui segala sesuatu atau sesuatu tertentu 

(Poernomo, 1988). 



 Green (dalam Salam, 1987) mengatakan bahwa pengetahuan itu sendiri 

dipengaruhi oleh umur, pendidikan, dan pekerjaan. Studi empiris menunjukkan 

bahwa hubungan antara kelengkapan registrasi penduduk dengan pengetahuan 

penduduk tentang pelaporan kelahiran adalah positif (Abdulmadjid, 1981). 

 

Gambar 7. Kerangka Teoretis Modifikasi dari Green 

 

 Adagium yang menyatakan bahwa tiap orang dianggap mengetahui 

hukum/undang-undang pada kenyataannya hanya bernilai sebagai fiksi belaka. 

Oleh karena itu, kita harus selalu menyebarkan pengetahuan hukum yang kita 

miliki agar jumiah orang yang mengetahui hukum bertambah. Dengan 

bertambahnya orang yang mengetahui hukum, diharapkan segenap warga negara 

Indonesia sadar akan manfaat hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

 

E. Teori Kepatuhan Hukum 

 Secara kualitatif, masalah kepatuhan dapat dibedakan dalam tiga proses, 

antara lain: compliance, identification, dan internalization. Compliance diartikan 

sebagaisuatukepatuhanyangdidasarkanpadaharapan akan suatu imbalan dan usaha 

untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini 

sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan hukum yang 

bersangkutan, namun lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang 

kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang 

ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut (Soekanto, 1982). 

 Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan 

karena nilai intrisiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta 

ada hubungan balk dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan 

kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang 



diperoieh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung 

pada buruk baiknya interaksi tadi. 

 Pada internalization seseorang mematuhi kaidah hukum oleh karena secara 

intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah 

sesuai dengan sejak semula pengaruh terjadi atau karena dia merubah nilai-nilai 

yang semuia dianutnya. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi 

terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-

nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya 

(Soekanto, 1982). 

 Di dalam sosiologi hukum, teori-teori tentang kepatuhan hukum dapat 

digolongkan ke dalam teori paksaan (dwang theorie) dan teori konsensus 

(consensus theorie). Salah seorang tokoh dari teori paksaan adalah Max Weber, 

yang bertitik tolak pada asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap 

sarana-sarana paksaan secara fisik, yang merupakan dasar bagi tujuan hukum 

untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan 

oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian 

(Soekanto, 1982). Pada teori konsensus suatu sistem hukum tidak akan bertahan 

lama apabila tidak ada dasar legalitasnya, akan timbul tertib hukum apabila 

masyarakat menerima sistem hukum. 

 Pendapat Anselm Von Feuerbach berkaitan dengan tujuan diadakan pidana 

mengembangkan teori pyschologische zwang. Apabila setiap orang mengerti dan 

tabu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang 

itu mengerti dan tabu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. 

Dengan demikian, tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat sehingga di 

dalam jiwa masing-masing orang telah mendapat tekanan atas ancaman pidana 

(Poernomo, 1993). 



BAB Ill 

ANALISIS PENGETAHUAN HUKUM DAN KEPATUHAN 

HUKUM 

 

A. Karaktaristik Pelapor dan Petugas 

 Sebelum menelaah seberapa jauh hasil pelaksanaan registrasi penduduk, 

pengetahuan hukum dan isi hukum beserta kepatuhannya, dipandang perlu 

membahas terlebih dahulu karaktaristik pelapor dan petugas. Beberapa variabel 

yang termasuk karaktaristik pelapor dan petugas di sini adalah umur, pendidikan, 

dan pekerjaan. 

1. Pelapor menurut Umur, Pendidikan, dan Pekerjaan 

 Umur merupakan salah satu variabel demografi yang peanting karena 

umur dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal. Semakin 

meningkatnya umur seseorang, diharapkan ia lebih mampu menyerap informasi 

maupun pengalaman dari luar. Distribusi menurut umur seperti pada tabel berikut. 

Tabel 1. Struktur Umur  

Umur Jumlah Persentase 

< 29 

30 - 34 

35+ 

64 

56 

76 

33,2 

27,4 

39,4 

Jumlah 193 100,0 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Rata-rata umur mereka adalah 33 tahun. Dilihat dari pola penyebarannya, 

ternyata sebagian besar (39,4%) berusia lebih dari 35 tahun. Dengan usia ini, 

diharapkan mereka lebih banyak menyerap pengalaman dan informasi dari Iuar, 

termasuk juga pengetahuan tentang hukum, termasuk isi hukum pelaporan 

kelahiran. Umur berhubungan erat dengan pendidikan. Pola umum menunjukkan 

umur muda lebih berpendidikan daripada kelompok umur tua. 

 Pendidikan merupakan proses belajar secara terus-menerus dan 

berlangsung seumur hidup. Melalui pendidikan, diharapkan terjadi perubahan 

sikap dari sikap hidup yang tradisional ke sikap hidup modern. Adanya berbagai 

fasilitas pendidikan di Desa Tamanmartani, diharapkan dapat lebih merangsang 

minat penduduk untuk memperoleh pendidikan yang lebih balk. Distribusi 

menurut pendidikan terlihat dalam tabel berikut ini. 



Tabel 2. Struktur Pendidikan  

Umur Jumlah Persentase 

SD 

SLTP 

SLTA+ 

70 

51 

72 

36,3 

26,4 

37,3 

Jumlah 193 100,0 

(Sumber: Data yang diolah) 

 

 Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka 

berpendidikan SLTA+ (37,3%). Tingginya persentase pendidikan SLTA+ 

dikarenakan di Desa Tamanmartani terdapat fasilitas pendidikan yang cukup 

memadai, di samping juga lokasi desa yang berdekatan dengan Kotamadya 

Yogyakarta, dan di lokasi tersebut banyak terdapat perguruari tinggi. 

 Secara umum, jenis pekerjaan responden dapat dikelompokkan dalam 

pekerjaan buruh, petani, dan pegawai. Adapun distribusi pekerjaan mereka seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 3. Struktur Pekerjaan 

Umur Jumlah Persentase 

Buruh 

Petani 

Pegawai 

80 

28 

85 

41,4 

14,5 

44,1 

Jumlah 193 100,0 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka 

bekerja sebagai pegawai (44,1%), baik sebagai pegawai negeri maupun swasta. 

Pada umunnnya merukal yang bekerja sebagai pegawai mempunyai 11endiciik.lri 

yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan pendidikan responden di mana sebesar 

37,3% berpendidikan SLTA ke atas. Jadi, di sini terlihat adanya perbedaan antara 

pendidikan dan pekerjaan. 

 

2. Petugas menurut Umur, Pendidikan, dan Pekerjaan 

 Rata-rata umur petugas relatif lebih tua (43 tahun) jika dibandingkan 

dengan responden masyarakat (33 tahun). Adapun distribusi umur petugas 

pencatat kelahiran desa sebagai berikut. Mereka yang berumur kurang dari 29 

tahun 27,3%, berumur 30 - 34 tahun 18,2%, dan berumur di atas 40 tahun 54,5%. 



Pada umur tersebut diharapkan mereka telah mengerti dan menguasai peraturan 

pelaporan kelahiran sebagai landasan kerja di lapangan. Pengetahuan tentang 

hukum pelaporan kelahiran beserta peraturan pelaksanaannya akan memudahkan 

petugas dalam melaksanakan tugasnya karena telah menguasai konsep-konsepnya, 

ketepatan,, waktu pencatatan dan pengiriman laporan ke tingkat desa bisa 

diandalkan. 

 Secara teoretis, pendidikan di samping akan memperluas pengetahuan, 

juga akan berpengaruh terhadap prestasi kerja. Distribusi pendidikan mereka 

sebagai berikut. Pendidikan SD 22,8%, SLTP 13,6%, SLTA 59,1%, dan Sarjana 

Muda 4,5%. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa rata-rata pendidikan 

petugas cukup tinggi. Dengan banyaknya petugas yang berpendidikan menengah, 

diharapkan pelaksanaan tugas pencatatan dan pelaporan kelahiran bisa berjalan 

dengan baik.   

 Responden petugas terdiri dari seluruh petugas pencatat kelahiran di Desa 

Tamanmartani, yaitu Kepala Dusun dan Kepala Urusan Pemerintahan beserta 

stafnya. Peranan petugas ini sangat menentukan kualitas data karena di samping 

berkewajiban memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kewajiban 

melaporkan kelahiran, juga sekaligus sebagai pencatat kelahiran di wilayahnya. 

Mekanisme pelaporan kelahiran menurut Keppres nomor 52 tahun 1977, laporan 

awal berasal dari unit pemerintahan terkecil, yaitu desa. Kekeliruan pelaporan 

jumlah kelahiran yang terjadi di desa akan menyebabkan akumulasi kesalahan di 

tingkat yang lebih tinggi.  

 Dilihat dari daerah asalnya, sebanyak 95.5 % berasal dari Kabupaten 

Sleman, hanya 4.5 % yang berasal dari Kabupaten Klaten. Jumlah terbesar mereka 

yang berasal dari Kabupaten Sleman, khususnya berasal dari Desa Tamanmartani 

diharapkan Iebih mampu memahami situasi dan sistem nilai budaya yang berlaku 

di masyarakat. Keadaan ini akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas. Dengan 

ciri-ciri responden seperti tersebut di atas, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan 

registrasi penduduk. 

 

B. Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran 

 Struktur dan komposisi penduduk tidak selalu statis, akan tetapi selalu 

berubah setiap saat (bersifat dinamis) karena disebabkan kelahiran, kematian, 



migrasi masuk, dan migrasi keluar. Perubahan jumlah penduduk tersebut 

terhimpun dalam suatu kegiatan registrasi penduduk. Di sini, penduduk harus 

berpartisipasi aktif untuk melaporkan peristiwa demografi yang dialaminya, 

mengingat data registrasi penduduk sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi 

program pembangunan. 

 Pelaksanaan pelaporan kelahiran di Desa Tamanmartani telah berlangsung 

lama. Namun demikian, kapan pelaksanaan registrasi mulai dijalankan tidak 

diketahui secara pasti. Dilihat dari studi kepustakaan, ternyata pada tahun 1929 

Belanda telah memperkenalkan registrasi vital di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kepala Desa pada waktu itu harus melaporkan perubahan jumlah penduduk secara 

teratur dengan daftar isian yang telah ditetapkan. Berdasarkan fakta historis di 

atas, pencatatan kelahiran telah dimulai sejak zaman Belanda. 

 Dalam tingkat desa sebelum tahun 1977, pencatatan data kelahiran 

masihcukupmembingurigkan karena pada saat itu belum mempunyai pedoman 

yang jelas tentang pelaporan penduduk yang mengalami peristiwa vital. 

Ketidakjelasan aturan hukum ini sebetulnya tidak dijadikan alasan sebagai faktor 

penyebab belum berjalannya pencatatan kelahiran dengan baik karena sejak tahun 

1915 WVS (tahun 1946 diubah menjadi KUHP) sudah mencantumkan kewajiban 

melaporkan kelahiran dalam pasal 529. 

 Meskipun KUHP sudah mengatur kewajiban melaporkan kelahiran dalam 

pasal 529 dengan memberikan sanksi pidana denda bagi mereka yang 

melanggarnya, namun dalam kenyataan di lapangan, ketentuan pasal 529 KUHP 

itu masih dikacaukan dengan penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang mendasarkan pembagian golongan penduduk sebagaimana telah 

diatur dalam pasal 131 dan 163 Indisehe Staatregeling (IS). Ketentuan kedua pasal 

di atas mengatur bahwa kewajiban melaporkan kelahiran hanya diperuntukkan 

bagi golongan penduduk tertentu, yaitu golongan Eropa, TimurAsing, dan 

Indonesia asli (yang memenuhi persyaratan tertentu). 

 Golongan Indonesia Asli menurut pasal 1 ayat (1) Staatblad 1933 nomor 

76 masih diadakan pembagianpembagian lagi yang dapat memperoleh akta 

kelahiran, antara lain: 

1. mereka yang mempunyai salah satu pangkat atau gelar bangsawan Indonesia; 



2. pegawai negeri yang mempunyai gaji paling sedikit 100 gulden sebulan, juga 

sesudah mereka pensiun; 

3. opsir-opsir/tentara dan para pensiunnya; 

4. semua prang yang menurut Keputusan Raja tanggal 15 September 1916 

nomor 26 (Staatblad, 1917 nomor 12) telah berlaku atau menundukkan dire 

pada sebagian hukum privat golongan Eropa; 

5. keturunan laki-laki dari orang-orang tersebut pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. 

 Pola pemikiran hukum pidana yang diskriminalis itu sampai sekarang 

masih melekat, baik dalam penegak hukum itu sendiri, petugas pencatat, maupun 

masyarakat. Akibat lebih lanjut dari pola pemikiran seperti ini adalah seolah-olah 

masalah pelaporan kelahiran bersifat fakultatif bukan imperatif. Padahal menurut 

sejarah terjadinya pasal 529 KUHP atau Memorie Van Toelecting (M.V.T), tidak 

ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 529. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pasal 529 KUHP berlaku untuk seluruh rakyat dengan tidak 

mengenal adanya penggolongan dan pengecualian. 

 Berlakunya Keppres nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk 

sebetulnya lebih mengefektifkan ketentuan pasal 529 KUHP karena KUHP 

dilengkapi dengan Keppres. Dalam perkembangannya lebih lanjut, kedua produk 

hukum di atas dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1992, Undang-

Undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 

sejahtera, khususnya dalam pasal 8 ayat (3). Diharapkan dengan adanya berbagai 

aturan hukum di atas, dapat sating melengkapi untuk kesatuan sikap dalam 

pelaksanaan pelaporan kelahiran. 

 Di tingkat desa, mekanisme pelaporan kelahiran mengikuti Keppres nomor 

52 tahun 1977 dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Sebetulnya mekanisme 

Keppres nomor 52 tahun 1977 cukup sederhana karena seorang yang mengalami 

peristiwa vital cukup melaporkan ke desa dan blangko isian untuk petugas juga 

sudah disediakan. Hanya di sini masalahnya, masih ada anggapan masyarakat, 

terutama golongan usia tua yang menganggap bahwa pelaporan kelahiran bersifat 

fakultatif bukan imperatif sehingga untuk merubah pola pendirian seperti ini perlu 

adanya penyuluhan-penyuluhan yang intensif. Mekanisme pelaporan kelahiran 

menurut Keppres nomor 52 tahun 1977 dilakukan secara berjenjang dari tingkat 



desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Departemen Dalam Negeri. 

 

Gambar 8.  Mekanisme Pelaporan Kelahiran menurut Keppres Nomor 52 Tahun 

1977 

 Dalam praktik di lapangan, ternyata pelaporan kelahiran di desa terdapat 

empat macam variasi. Adanya keempat variasi ini akan menyulitkan Kepala 

Dusan dalam hal mengontrol apakah kelahiran anak itu telah dilaporkan ke desa 

atau belum.  

 Upaya untuk menyeragamkan pelaporan kelahiran di tingkat desa teiah 

dikembangkan konsep operasional oleh Subbagian Kependudukan Kabupaten 

Sleman bahwa pelaporan kelahiran dimulai dari tingkat RT/RW, dusun, baru ke 

desa. Di tingkat RT, kepala keluarga yang melaporkan kelahiran di samping akan 

diberi pengantar, kelahiran tersebut juga dicatat di dalam buku kelahiran, 

demikian juga yang terjadi di RW dan dusun. Mekanisme pelaporan seperti ini 

akan memudahkan pencarian arsip data kelahiran jika terjadi kehilangan surat 

kelahiran. 

 Laporan kelahiran dari RT/RW yang telah diketahui oleh Kepala Dusun 

dan dicatat dalam buku induk dusun, kemudian dibawa ke desa untuk diadakan 

pencatatan dalam buku kelahiran desa. Setelah diadakan pencatatan dalam buku 

induk desa, kemudian dikeluarkan surat kelahiran yang lebih dikena! dengan 



nama tripikat, yang lembar sebelah kiri untuk arsip desa, yang lembar tengah 

untuk dikirim ke kecamatan dan yang lembar sebelah kanan untuk yang 

bersangkutan (tercantum dalam lampiran). 

 

Keterangan: 

Model 1 :  Kepala Keluarga (KK) yang mengalami kelahiran lapor ke RT/RW, 

diketahui kepala dusun baru ke kepala urusan pemerintahan  

Model 2 :  KK lapor ke kepala dusun baru kemudian lapor ke kepala urusan 

pemerintahan  

Model 3 :  KK lapor ke kepala dusun dan menyerahkan ke kepala dusun untuk 

melaporkan ke kepala urusan pemerintahan 

Model 4 :  KK langsung lapor ke kepala urusan pemerintahan 

Gambar 9. Mekanisme Pelaporan Kelahiran di Desa Tamanmartani 

 Mekanisme pelaporan seperti di atas belum bisa pelaporan kelahiran tidak 

melalui RT/RW, akan tetapi langsung minta surat pengantar dari Kepala Dusun 

(model dua), bahkan ada juga yang langsung lapor di desa tanpa melalui dusun 

(model empat). Khusus yang terakhir ini, meskipun desa menerima laporan, 

namun bedanya surat tripikat tidak dikeluarkan dulu sebelum dipenuhinya 

persyaratan surat pengantar dari Kepala Dusun. Dalam model ketiga, Kepala 



Dusun dituntut untuk segera melaporkan kelahiran ke desa guna menghindari 

keterlambatan pelaporan kelahiran ke jenjang berikutnya (kecamatan - 

kabupaten). 

 Apabila model pelaporan kelahiran yang dikembangkan oleh Subbagian 

Kependudukan Kabupaten Sleman bisa berjalan, paling tidak ada dua keuntungan 

yang bisa diperoleh. Pertama, meningkatkan respons masyarakat untuk 

melaporkan kelahiran karena kontrol sosial dari lapisan masyarakat bisa berjalan. 

Kedua, di tingkat RT/RW dan dusun tersedia data tentang jumlah penduduk yang 

akurat. Namun dalam kenyataannya, model seperti ini kurang efektif, balk dilihat 

dari panjangnya mekanisme proses pelaporan kelahiran, maupun dari kesiapan 

petugas RT/RW yang pada umumnya adalah pekerja-pekerja sosial. 

 Jangka waktu melaporkan kelahiran ke desa juga sangat beragam, baik di 

antara kepala keluarga maupun petugas. Untuk lebi jeiasnya, dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4. Jangka Waktu Melaporkan Kelahiran  

Jangka Waktu Jumlah Persentase 

14 hari 

15 - 30 hari 

31 hari 

179 

8 

6 

92,7 

4,1 

3,2 _ 

Jumlah 193 100,0 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 4 menunjukkan sebanyak 92,7% menganggap bahwa 

pelaporan kelahiran harus dilakukan kurang dari 14 hari sejak terjadinya peristiwa 

kelahiran, hanya 3,2% yang menganggap kelahiran dilaporkan setelah 31 hari. 

Dilihat dari ciri-ciri demografi, mereka yang berpendapat bahwa kelahiran harus 

dilaporkan setelah 31 hari adalah kelopmpok umur kurang 29 tahun, pendidikan 

SD, dan pekerjaannya sebagai buruh. 

 Di antara petugas pencatat pelaporan kelahiran belum ada kesatuan 

pendapat tentang jangka waktu melaporkan kelahiran. Hal ini terlihat bahwa 

sebesar 86,4% menganggap kelahiran baru dilaporkan sebelum 14 hari, 4,5% 

antara 15 - 30 hari, dan 9,1% setelah 31 hari. Belum adanya kesatuan pendapat di 

antara kepala keluarga dan petugas pencatat kelahiran disebabkan oleh tidak 

adanya peraturan dalam Peraturan Daerah Tingkat 11 Kabupaten Sleman yang 

mengatur ketentuan berapa hari kelahiran itu harus dilaporkan. 



 Padahal kalau dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 

tahun 1977 tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk khususnya dalam pasal 3, 

telah dirumuskan:  

1.  Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk, Bupati/Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II bertugas: 

a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaannya dengan 

berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri; 

b. melaksanakan pendaftaran penduduk di wilayahnya; 

c. melaporkan hasil pelaksanaan pendaftaran penduduk di wilayahnya 

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebetuinya memberikan otonomi 

penuh kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) guna 

kelancaran dan kepentingan pendaftaran penduduk di wilayahnya. 

 Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat I I Kabupaten Sleman telah 

mengalami dua kali perubahan peraturan daerah tentang kependudukan sejak 

tahun 1978, yaitu pada tahun 1982 dan terakhir adalah Peraturan Daerah nomor 1 

tahun 1992, namun isi dari Peraturan Daerah itu lebih ditekankan kepada hal-hal 

yang bersifat administratif, misalnva tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), biaya 

KTP, dan kartu keluarga, bukan kepada hal-hal bersifat imperatif., misalnya 

bahwa kelahiran harus dilaporkan ke desa paling lambat tujuh hari setelah 

terjadinya kelahiran. Padahal adanya pendelegasian wewenang kepada daerah 

untuk membuat Perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah 

 (Meskipun ada beberapa pedoman dari Departemen Dalam Negeri) sangat 

menguntungkan daerah tersebut karena aspirasi, kendala yang ada di masyarakat 

yang bersifat menghambat dapat diantisipasi dalam Perda. Meskipun di Perda ada 

sanksi pidana denda, namun jangkauan dari sanksi yang berfungsi sebagai 

Psychologisch Zwang hanya berlaku bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun 

atau sebelum usia itu telah kawin, akan tetapi belum mempunyai KTP. 

 Studi perbandingan di antara berbagai Perda kependudukan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa Perda tentang pendaftaran 

penduduk di Kotamadya Yogyakarta, yang pada bulan Oktober 1993 baru 



diajukan ke Gubernur untuk dimintakan pengesahan telah mencantumkan secara 

tegas batas waktu pelaporan kelahiran. Pasal dari 8 Perda tersebut, khususnya 

dalam ayat (1) dirumuskan “Setiap penduduk yang dilahirkan seiambat-lambatnya 

7 (tujuh) hari sejak kelahirannya, keluarganya wajib melaporkan ke kelurahan”. 

Belum adanya kesatuan pandang, terutama untuk pelaksanaan tugas di lapangan di 

antara petugas pencatat kelahiran desa disebabkan masih sedikitnya pengetahuan 

hukum registrasi penduduk. Di antara 22 petugas yang diwawancarai, ternyata 

hanya satu orang yang mengetahui landasan hukum pelaporan kelahiran, yaitu 

Keppres nomor 52 tahun 1977. Pemahaman terhadap landasan hukum saja tidak 

cukup karena masih banyak peraturan-peraturan pelaksana yang mendukung 

Keppres, seperti Peraturan Menteri, Inslruksi Menteri, Perda, dan sebagainya.  

Masih sedikitnya pengetahuan hukum pelaporan kelahiran di antara petugas 

mengakibatkan mereka tidak menguasai konsep-konsep operasional secara benar, 

melainkan lebih menguasai teknis pelaksanaannya. Penguasaan terhadap teknis 

pelaksanaan pelaporan kelahiran disebabkan seolah-olah tugas kepala dusun di 

samping hal-hal yang bersifat pemerintahan, juga mencatat kejadian-kejadian 

demografi yang ada di wilayahnya, yang kemudian dilaporkan kepada kepala 

urusan pemerintahan. 

 Pemahaman terhadap aturan hukum di antara petugas seharusnya sudah 

baik mengingat pendidikan mereka cukup tinggi (SLTA 59,1%) dan sebesar 

45,5% mereka telah bekerja selama lebih dari lima tahun, bahkan ada juga yang 

telah bekerja sebagai kepala selama 32 tahun (9,1 %). Di samping itu, selama 

menjadi kepala dusun juga telah diberikan berbagai penataran/ penyuluhan 

registrasi penduduk, baik oleh Kabupaten, Kantor Catatan Sipil, Kejaksaan, 

Pengadilan, dan Kecamatan. Sejak tahun 1989 sampai tahun 1993 rata-rata 

mereka te!ah mendapatkan penataran/ penyuluhan sebanyak dua kali dengan 

materi, meliputi prosedur pelaporan data kependudukan, manfaatnya, serta 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan registrasi 

penduduk. 

 Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pelaporan kelahiran di 

Desa Tamanmartani dilakukan secara berjenjang. Desa diwajibkan melaporkan 

data kependudukan ke kecamatan untuk setiap bulan, demikian pula untuk 



kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Laporan kependudukan dari desa ke 

kecamatan harus sudah sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Kemudian dari 

kecamatan ke kabupaten harus sudah diterima sebelum tanggal 10 bulan 

berikutnya. Guna meningkatkan ketertiban di tiap kecamatan di Kabupaten 

Sleman dalam hal pengiriman laporan kelahiran secara tepat waktu, maka hasil 

laporan dari masing-masing kecamatan ini akan diberitahukan lagi ke masing-

masing kecamatan. Arus balik pemberitahuan laporan ini akan menimbulkan rasa 

malu dari suatu kecamatan apabila kecamatan itu mengirimkan laporan ke 

kabupaten lebih dari tanggal 10. 

 Ketentuan pasal 4 Keppres nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran 

penduduk, merumuskan bahwa setiap kepala keluarga wajib melaporkan setiap 

perubahan yang terjadi atas diri sendiri dan atau diri anggota keluarga. Ketentuan 

tentang yang melapor kelahiran kepala keluarga ternyata di lapangan banyak 

mengalami penyimpangan, sejauh pada pembahasan berikut. 

Tabel 5. Penduduk yang Melaporkan Kelahiran  

Status Pelapor Jumlah Persentase 

Kepala keluarga 

Saudara 

Penolong kelahiran 

158 

30 

5 

81,9 

15,5 

2,6 

Jumlah 193 100,0 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa yang paling banyak melaporkan 

kelahiran adalah kepala keluarga (81,9%), hanya dalam hal-hal khusus saja yang 

melaporkan kelahiran bukan kepala keluarga. Halhal khusus itu adalah suami 

tugas/bekerja di luar kota (15,5%). Adapun alasan bahwa penolong kelahiran yang 

melaporkan kelahiran disebabkan karena beliau yang pertama kali melihat 

kelahiran. Meskipun yang melaporkan kelahiran bukan kepala keluarga, namun 

tetap dilayani, hanya di sini yang perlu diperhatikan ketepatan informasi data yang 

diberikan pelapor harus diperhatikan karena pada umumnya status pelapor 

berpengaruh terhadap kualitas data. 

 Masih sebesar 48,2% kepala keluarga yang tidak melaporkan kelahiran ke 

Kantor Catatan Sipil dan pada umumnya mereka sudah cukup puas dengan telah 

mendapatkan surat kelahiran dari desa. Pola pemikiran yang menyamakan surat 

kelahiran desa sama dengan akta kelahiran perlu segera diubah. Perubahan pola 



pemikiran itu dapat ditempuh melalui penyuluhan maupun berbagai kemudahan 

pengurusan akta. Penyuluhan dengan pemberian kemudahan kepada masyarakat 

dalam hal pengurusan akta sangat mendorong minat masyarakat untuk mencari 

akta kelahiran. Hal ini telah ditunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan akta 

kelahiran massal di Desa Tamanmartani oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten 

Sleman pada tanggal 2 Februari 1993 telah berhasil membuat akta kelahiran 

sebanyak 283 orang. 

 Mereka (48,2%) yang tidak melaporkan kelahiran ke Kantor Catatan Sipil 

disebabkan karena berbagai alasan, yaitu telah mempunyai surat kelahiran dari 

desa, akta tidak digunakan scat itu juga, dan tidak mempunyai biaya. Padahal 

menurut ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

khususnya pasal 55 merumuskan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan 

dengan akta autentik dan apabila akta itu tidak ada, maka pengadilan dapat 

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak. 

 Upaya untuk melaporkan kelahiran ke Kantor Catatan Sipil menurut 

hukum positif dimungkinkan adanya berbagai pilihan, yaitu bisa melalui jalur 

hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Pilihan alternatif 

hukum yang sudah berjalan di Desa Tamanmartani dan Kabupaten Sleman pada 

umumnya adalah hukum administrasi negara dan hukum perdata (bagi mereka 

yang terlambat melaporkan kelahirannya ke Kantor Catatan Sipil). Hukum pidana 

belum pernah dipilih, padahal sebetulnya pemilihan pada hukum pidana untuk 

memperoleh penetapan jaksa bagi mereka yang terlambat melaporkan kelahiran 

sangat menguntungkan dilihat dari efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan. 

 Studi perbandingan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 529 KUHP se-

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata baru Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta yang menerapkan ketentuan Pasal tersebut sejak tahun 1982. 

Dikarenakan proses penanganan kejaksaan memenuhi asas cepat, sederhana, dan 

biaya  murah, maka jumlah pelanggar yang menyerahkan diri di Kejaksaan untuk 

membayar denda Rp  1500  menunjukkan suatu  peningkatan. Berdasarkan data di 

Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 1987, terdapat 465 pelanggar, tahun 

1988 meningkat menjadi 673 pelanggar, tahun -1989 meningkat lagi menjadi 704 

pelanggar, dan pada tahun 1990 sampai bulan September tercatat 442 pelanggar. 



 Penanganan ketentuan pasal 529 KUHP oleh Kejaksaan mempunyai dua 

keuntungan. Pertama, masyarakat sudah tidak takut lagi kepada instansi 

Kejaksaan yang seolah-olah hanya mengurusi kejahatan. Kedua, penanganan 

perkara secara cepat, sederhana, dan biaya murah. Namun sayangnya, praktik 

penanganan pasal 529 KUHP yang sudah berkembang dengan baik ini dihentikan 

oleh Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 

nomor474.1/4357/PUOD tanggal 27 Nopember 1990, yang isinya memerintahkan 

Kantor Catatan Sipil untuk tidak lagi berdasarkan perintah/kuasa dari Kejaksaan 

Negeri. 

 Kajian secara interpretasi hukum sebetulnya dengan telah dikeluarkannya 

Instruksi Presiden Kabinet Ampera Somor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 

1966 Kantor Catatan Sipil terbuka untuk umum, kemudian di dalam Keppres 

nomor 12 tahun 1983, pasal 1 dinyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri secara 

fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan 

catatan sipil. Atas dasar landasan hukum di atas, setiap orang yang mengalami 

kelahiran dapat dimintakan akta kelahiran ke Kantor Catatan Sipil tanpa melalui 

penetapan Pengadilan dan atau Kejaksaan meskipun terlambat melaporkannya. 

 Namun demikian, Instruksi Presiden tersebut tidak segera ditindaklanjuti 

dengan peraturanperaturan pelaksana sehingga petugas di lapangan tidak 

mempunyai pedoman dalam hal pencatatan akta kelahiran. Kevakuman aturan 

pelaksana hukum ini menyebabkan petugas di lapangan berpegangan kepada 

ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undng nomor 1 tahun 1974, yaitu dalam hal 

akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang 

asal-usul anak. 

 Keterlibatan pengadilan dalam pembuatan penetapan bagi mereka yang 

tidak melaporkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil menyebabkan animo 

masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran yang menempuh jalur 

pengadilan masih sedikit. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data di Pengadilan 

Negeri Sleman pada tahun 1985 jumlah pemohon sebesar 185, tahun 1986 naik 

menjadi 279, tahun 1987 naik lagi menjadi 294, tahun 1988 turun menjadi 232, 

tahun 1989 turun lagi menjadi 51, tahun 1990 turun menjadi 31, tahun 1991 

menjadi 11, tahun 1992 turun lagi menjadi 7, dan tahun 1993 sampai bulan 



Agustus baru terdapat 2 orang. 

 Penurunan permohonan akta kelahiran melalui Pengadilan Negeri Sleman 

ini berkaitan erat dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri (SK Mendagri) nomor474.1/001/PUOD tanggal 2 Januari 1987 tentang 

penyelesaian akta kelahiran. lnti dari SK Mendagri untuk menyelesaikan program 

akta kelahiran yang sudah terlambat dengan sistem yang tidak momberatkan 

masyarakat, mudah, dan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Atas dasar SK Mendagri, maka penyelesaian akta kelahiran bagi mereka 

(WNI asli) yang terlambat melaporkan kelahirannya sudah tidak perlu lagi melalui 

penetapan pengadilan. 

 

NB: Untuk WNI keturunan Iewat putusan pengadilan 

Gambar 10. Mekanisme Pembuatan Akta Kelahiran Istimewa 

Sumber: Kantor Catatan Sipil Sleman, 1993 

 

C. Pengetahuan Hukum dan Isi Hukum 

 Teori fiksi mengatakan bahwa sejak undangundang itu diundangkan, maka 

setiap orang dianggap mengetahui undang-undang itu. Artinya, apabila seseorang 

melanggar suatu undang-undang kemudian is membela diri dengan alasan tidak 

tabu adanya undang-undang tersebut, alasan itu tidak dapat diterima oleh hukum. 

Agar dapat diketahui setiap orang, maka undang-undang itu harus diundangkan/ 



diumumkan dengan memuatnya dalam Lembaran Negara (LN). Dengan demikian, 

setelah undangundang itu diumumkan, maka akan mempunyai kekuatan mengikat 

bagi setiap orang (dituntut untuk mengetahui eksistensinya). 

 Pada umumnya undang-undang itu mulai mengikat sejak diundangkan 

dalam Lembaran Negara. Namun, adakalanya juga di dalam Lembaran Negara 

tersebut tidak ditentukan kapan undang-undang itu mulai mengikat. Dalam hal 

yang terakhir ini, maka undang-undang itu berlaku pada hari diundangkan (vide 

pasal 13 UU Nomor 12 tahun 1950). 

 Undang-undang mulai berlaku sesungguhnya dapat juga ditentukan dalam 

undang-undang itu sendiri. Di dalam praktik pengundangan perundangan-

undangan, dilakukan dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara dan yang 

menandatanganinya adalah Presiden. Lembaran Negara nomornya setiap tahun 

mulai dengan nomor 1. Di samping Lembaran Negara dikenal juga Berita Negara, 

hanya saja bedanya Lembaran Negara merupakan lmbaran (kertas) tempat 

mengumumkan semua peraturanperaturan negara agar sah dan berlaku. 

Sedangkan Berita Negara merupakan penerbitan resmi Sekretariat Ne 

gitri/Departemen Kehakiman yang memuat hal- hal yang berhubungan dengan 

peraturan-peraturan negara beserta surat-surat yang dianggap perlu supaya 

diketahui oleh umum. 

 Dalam buku ini, pengetahuan hukum pelaporan kelahiran diartikan dengan 

segala sesuatu yang diketahui oleh masyarakat ataupun petugas tentang hukum 

dan isi hukum pelaporan kelahiran. Untuk mengukur pengetahuan, digunakan 

kuesioner. Cara membedakan tingkat pengetahuan dalam kategori sedikit, cukup, 

dan banyak, digunakan pengukuran menurut skala Likert. Adapun distribusi 

responden dilihat dari karaktaristik akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Menurut Umur 

 Secara teoretis, umur dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang karena 

dengan makin meningkatnya umur, akan diperoleh berbagai pengetahuan baik 

yang didapat secara langsung' maupun tidak langsung. Adapun pengetahuan 

hukum responden terhadap hukum dan isi hukum pelaporan kelahiran akan 

terlihat dalam tabel berikut. 



Tabel 6. Pengetahuan Hukum Menurut Umur 

Pengetahuan Hukum 
Umur 

Jumlah 
≤ 29 30-34 35+ 

Sedikit mengetahui 9 

(14,0) 

5 

(9,4) 

6 

(7,9) 

20 

(10,4) 

Cukup mengetahui 38 

(59,4) 

21 

(36,6) 

35 

(46,0) 

94 

(48,7) 

Banyak mengetahui 17 

(26,6) 

27 

(51,0) 

35 

(46,1) 

79 

(40,9) 

N 

% 

64 

(100,0) 

53 

(100,0) 

78 

(100,0) 

193 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 

 Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang sedikit 

terdapat pada kelompok umur kurang 29 tahun (14,0%), sedang yang 

berpengetahuan hukum banyak pada kelompok umur 30 - 34 tahun (50,9%). Hal 

ini menunjukkan adanya perbedaan antara umur dengan pengetahuan hukum. 

Artinya, makin meningkat umur seseorang, makin meningkatjuga pengetahuan 

hukumnya. Meningkatnya pengetahuan hukum pada kelompok umur tua 

disebabkan adanya proses imitasi dan identifikasi. 

Tabel 7. Pengetahuan Isi Hukum Menurut Umur 

Pengetahuan Hukum 
Umur 

Jumlah 
≤ 29 30-34 35+ 

Sedikit mengetahui 7 

(11,0) 

3 

(5,6) 

5 

(6,6) 

15 

(7,8) 

Cukup mengetahui 26 

(40,6) 

18 

(34,0) 

29 

(38,1) 

73 

(37,8) 

Banyak mengetahui 31 

(48,4) 

32 

(60,4) 

42 

(55,3) 

105 

(54,4) 

N 

% 

64 

(100,0) 

53 

(100,0) 

78 

(100,0) 

193 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pengetahuan isi hukum yang 

sedikit terbanyak pada kelompok umur kurang 29 tahun (11,0%), sedang yang 

mempunyai pengetahuan banyak terdapat pada kelompok umur 30 - 34 tahun 

(60,4%). Hasil analisis menunjukkan konsistensi jawaban mereka, dalam arti 

kelompok umur kurang 29 tahun yang pengetahuan hukumnya sedikit akan 

menyebabkan pengetahuan terhadap isi hukumnya juga sedikit. Hal serupa juga 



terjadi pada kelompok umur 30 - 34 tahun, di mana pengetahuan hukumnya 

banyak sehingga mengakibatkan pengetahuan terhadap isi hukumnya juga banyak. 

Peningkatan penyuluhan hukum diperlukan untuk memberikan pengertian dan 

atau memperluas cakrawala masyarakat agar dapat memahami dan melaksanakan 

hukum registrasi penduduk dengan benar. Guna mencapai sasaran tersebut, 

penyuluhan hendaknya lebih menekankan pada kelompok umur muda. Hal ini 

karena di samping pengetahuan hukum dan isi hukum mereka masih sedikit, 

kelompok umur ini juga merupakan kelompok umur potensial dalam hal 

terjadinya pelanggaran hukum registrasi penduduk. 

 

2. Menurut Pendidikan 

 Pada umumnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan 

hukum dan isi hukum karena dengan pendidikan, seseorang akan memperoleh 

berbagai ilmu pengetahuan. Dengan pendidikan, seseorang dapat lebih mudah 

menangkap berbagai norma dan nilai-nilai yang ada. Pengetahuan hukum dilihat 

dari tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Pengetahuan Hukum Menurut Pendidikan  

Pengetahuan Hukum 
Pendidikan  

Jumlah 
SD SLTP SLTA+ 

Sedikit mengetahui 10 

(14,3) 

8 

(15,7) 

2 

(2,8) 

20 

(10,4) 

Cukup mengetahui 40 

(57,1) 

29 

(56,9) 

25 

(34,7) 

94 

(48,7) 

Banyak mengetahui 20 

(28,6) 

14 

(27,4) 

45 

(62,5) 

79 

(40,9) 

N 

% 

70 

(100,0) 

51 

(100,0) 

72 

(100,0) 

193 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang sedikit 

terdapat pada mereka yang berpendidikan SLTP (15,7%), sedang pengetahuan 

hukum yang banyakterdapatpada mereka yang berpendidikan SLTA+ (62,5%). 

Data tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dengan makin 

meningkatnya pendidikan, akan meningkat pula pengetahuannya. Jadi, di sini ada 

perbedaan antara pendidikan dengan pengetahuan hukum.  

 



Tabel 9. Pengetahuan Isi Hukum Menurut Pendidikan 

Pengetahuan Hukum 
Pendidikan  

Jumlah 
SD SLTP SLTA+ 

Sedikit mengetahui 9 

(12,9) 

5 

(17,9) 

3 

(3,5) 

20 

(10,4) 

Cukup mengetahui 33 

(47,1) 

16 

(57,1) 

32 

(37,7) 

94 

(48,7) 

Banyak mengetahui 22 

(27,5) 

7 

(25,0) 

50 

(58,8) 

79 

(40,9) 

N 

% 

80 

(100,0) 

28 

(100,0) 

85 

(100,0) 

193 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 9 menunjukkan adanya perbedaan antara pendidikan 

dengan pengetahuan isi hukum. Artinya, mereka yang berpendidikan SD 

pengetahuan isi hukumnya sedikit (12,9%), sedang mereka yang berpendidikan 

SLTA+, pengetahuan isi hukumnya banyak (66,7%). Peningkatan pengetahuan isi 

hukum oleh mereka yang berpendidikan lebih tinggi dikarenakan pemahaman isi 

hukum diperlukan studi yang Iebih intensif, kronologis, dan sistematis. 

 Meskipun terdapat perbedaan antara pendidikan, pengetahuan hukum, dan 

isi hukum, namun di sini pendidikan bukan satu-saiunya sarana untuk 

meningkatkan pengetahuan isi hukum. Sebagai bukti, apabila pengetahuan isi 

hukum tersebut dikontrol dengan variabel umur ternyata pada kelompok umtir 30 

- 34 tahun yang sebagian besar (56,4%) pendidikannya SLTP ke bawah, namun 

demikian pengetahuan isi hukumnya adalah banyak. 

 

3. Menurut Pekerjaan 

 Pengetahuan hukum dan isi hukum menurut pekerjaan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 10. Pengetahuan Hukum Menurut Pekerjaan  

Pengetahuan Hukum 
Pekerjaan   

Jumlah 
Buruh  Petani  Pegawai  

Sedikit mengetahui 12 

(15,0) 

5 

(17,9) 

3 

(3,5) 

20 

(10,4) 

Cukup mengetahui 46 

(57,5) 

16 

(57,1) 

32 

(37,7) 

94 

(48,7) 

Banyak mengetahui 22 

(27,5) 

7 

(25,0) 

50 

(58,8) 

79 

(40,9) 



N 

% 

70 

(100,0) 

28 

(100,0) 

85 

(100,0) 

193 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tertentu 

berpengaruh terhadap pengetahuan hukum. Terlihat bahwa yang bekerja sebagai 

petani mempunyai pengetahuan hukum yang sedikit (17,9%), sedang mereka yang 

bekerja sebagai pegawai (pegawai negeri dan swasta) mempunyai pengetahuan 

hukum banyak (58,8%). Persentase mereka yang mempunyai banyak pengetahuan 

hukum ternyata terdapat pada kelompok pegawai. Hal ini tidaklah mengherankan 

karena pekerjaan sebagai pegawai dituntut adanya kelengkapan surat-surat, seperti 

surat kelahiran untuk mengurus tunjangan anak. Hal ini senada dengan teori 

pertukaran yang pada dasarnya mengatakan bahwa semakin banyak manfaat yang 

diperoleh, maka semakin kuat pihak tersebut dalam terlibat kegiatan itu. Teori 

pertukaran ini dapat juga dipakai untuk menerangkan masih sedikitnya 

pengetahuan hukum mereka yang bekerja sebagai petani. 

Tabel 11. Pengetahuan Isi Hukum Menurut Pekerjaan  

Pengetahuan Hukum 
Pekerjaan   

Jumlah 
Buruh  Petani  Pegawai  

Sedikit mengetahui 10 

(12,5) 

2 

(7,1) 

3 

(3,5) 

20 

(10,4) 

Cukup mengetahui 40 

(50,0) 

10 

(37,5) 

23 

(27,1) 

94 

(48,7) 

Banyak mengetahui 30 

(37,5) 

16 

(57,2) 

59 

(69,4) 

79 

(40,9) 

N 

% 

80 

(100,0) 

28 

(100,0) 

85 

(100,0) 

193 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 

 Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa mereka yang bekerja sebagai 

buruh mempunyai sedikit pengetahuan isi hukum (12,5%), sedang yang bekerja 

sebagai pegawai mempunyai banyak pengetahuan hukum (69,4%). Suatu gejala 

yang cukup menarik adalah terjadinya peningkatan persentase pegawai yang 

berpengetahuan isi hukum banyak. Yang dulu pengetahuan hukumnya sebesar 

58,8%, sekarang meningkat menjadi 69,4%. Hal serupa juga dialami oleh mereka 

yang bekerja sebagai buruh dan petani. Peningkatan persentase ini antara lain 



karena mereka sebelumnya tidak mengetahui bahwa perilakunya (melaporkan 

kelahiran sampai memperoleh akta kelahiran) merupakan manifestasi perbuatan 

hukum. 

 

D. Hubungan antara Pengetahuan Hukum dan Isi Hukum dengan 

Kepatuhan Hukum 

 Studi empiris di negara Eropa dan di Indonesia tentang Knowledge and 

Opinion About Law menunjukkan bahwa pengetahuan hukum dan isi hukum 

berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Pengetahuan hukum di sini akan 

menggambarkan landasan hukum pelaporan kelahiran, sedang pengetahuan isi 

hukum akan menggambarkan penjabaran dari landasan hukum yang antara lain 

mengatur tentang maksud dan tujuan pelaporan kelahiran, tata cara pelaporan, 

jangka waktu pelaporan, dan ancaman hukuman. Dengan adanya pengetahuan 

hukum dan isi hukum, diharapkan mereka akan patuh melaporkan kelahiran. 

1. Pengetahuan Hukum dan Kepatuhan Hukum 

 Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengetahuan hukum mereka cukup. 

Artinya, mereka telah mengetahui hukum dan isi hukum pelaporan kelahiran. 

Meskipun pengetahuannya cukup, namun derajat kepatuhan hukum dalam 

melaporkan kelahiran ke desa termasuk tinggi. Hal ini terlihat pengetahuan hukum 

menyebabkan di antara 193 responden, sebesar 98,4% patuh melaporkan 

kelahiran, sedang pengetahuan isi hukum menyebabkan mereka semua patuh. 

Analisis berikut ini menitikberatkan pada responden yang patuh. Selanjutnya, 

pembahasan kepatuhan hukum menurut karakteristik responden akan diuraikan 

sebagai berikut. 

a. Menurut Umur 

 Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa kelompok umur 30 - 34 tahun 

mempunyai pengetahuan hukum lebih banyak dibandingkan dengan kelompok 

umur sebelumnya. Adapun perbedaan antara umur, pengetahuan hukumn dan 

kepatuhan hukum akan terlihat dalam tabel berikut. 



Tabel 12. Pengetahuan Hukum dan Kepatuhan Hukum menurut Umur  

Pengetahuan Hukum 
Kepatuhan Menurut Umur 

Jumlah 
≤ 29 30-34 35+ 

Sedikit mengetahui 7 

(11,3) 

5 

(9,4) 

5 

(6,6) 

17 

(8,9) 

Cukup mengetahui 38 

(61,3) 

21 

(39,6) 

35 

(46,7) 

94 

(49,5) 

Banyak mengetahui 17 

(27,4) 

27 

(51,0) 

35 

(46,7) 

79 

(41,6) 

N 

% 

62 

(100,0) 

53 

(100,0) 

75 

(100,0) 

190 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

Keterangan: Di antara 193 responden terdapat 3 yang tidak patuh. 

 Data pada Tabel 12 menunjukkan bahwa persentase yang patuh hukum 

terbanyak pada kelompok umur 30 - 34 tahun (51,0%), yaitu mereka yang 

mempunyai pengetahuan hukum banyak. Namun, apabila data tersebut 

dibandingkan dengan data tentang pengetahuan hukum menurut umur terlihat 

bahwa mereka yang mempunyai pengetahuan hukum sedikit, khususnya untuk 

kelompok umur kurang 29 tahun terdapat 3,2% yang tidak patuh, sedang untuk 

kelompok umur 35 tahun ke atas terdapat 1,9% yang tidak patuh melaporkan 

kelahiran. Alasan mereka tidak melaporkan kelahiran karena tidak ada sanksi 

hukum apabila tidak melaporkan kelahiran. 

 Pengetahuan hukum yang masih sedikit menyebabkan pemahaman 

terhadap arti, manfaat, dan akibat perbuatannya juga masih rendah. Orientasi 

perbuatannya lebih cenderung ke arah perbuatan yang lebih praktis dan yang lebih 

menguntungkan dirinya dalam jangka pendek. Akibat hukum dari perbuatan 

melaporkan kelahiran yang mempunyai jangkauan jauh ke depan belum 

dipikirkan. 

 Hasil analisis untuk mengetahui perbedaan kepatuhan hukum menurut 

umur dengan Kai Kuadrat menunjukkan nilai 9,9. Dengan taraf kepercayaan 95 

dan dk = (3-1) (3-1) = 4 didapatkan harga kritik sebesar 9,49. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan hukum menurut umur. 

 Perbedaan kepatuhan hukum menurut umur disebabkan adanya proses 

imitasi dan identifikasi yang artinya proses peniruan terhadap norma-norma 

hukum yang telah ada (hukum registrasi). Proses peniruan ini bertambah besar 



dengan makin meningkatnya usia. Di samping itu kelompok umur tua mempunyai 

kesempatan (expose to risk) yang lebih besar dalam hal pemenuhan legalitas 

dirinya maupun keluarganya. 

 

b. Menurut Pendidikan 

 Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara 

pendidikan dengan pengetahuan hukum. Seberapa besar perbedaan antara tingkat 

pendidikan dengan derajat kepatuhan hukum dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 13. Pengetahuan Hukum dan Kepatuhan Hukum Menurut Pendidikan 

Pengetahuan Hukum 

Kepatuhan Menurut 

Pendidikan  Jumlah 

SD SLTP SLTA+ 

Sedikit mengetahui 9 

(13,2) 

5 

(15,7) 

2 

(2,8) 

19 

(10,0) 

Cukup mengetahui 39 

(57,4) 

29 

(56,9) 

25 

(35,2) 

93 

(48,9) 

Banyak mengetahui 20 

(29,4) 

14 

(27,4) 

44 

(62,0) 

78 

(41,1) 

N 

% 

68 

(100,0) 

51 

(100,0) 

62 

(100,0) 

190 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

Keterangan: Di antara 193 responden terdapat 3 yang tidak patuh. 

 Data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa persentase yang patuh hukum 

terbanyak pada mereka yang berpendidikan S'LTA ke atas (62,0%), yaitu mereka 

yang mempunyai pengetahuan hukum banyak, sedang yang berpengetahuan 

hukum sedikit dengan persentase kepatuhan yang banyak terdapat pada mereka 

yang berpendidikan SLTP (15,7%). Hasil analisis untuk mengetahui perbedaan 

kepatuhan hukum menurut pendidikan dengan Kai Kuadrat menunjukkan nilai 

22,5. Dengan taraf kepercayaan 95% dan dk = (3-1)(3-1) = 4, didapatkan harga 

kritik sebesar 9,49. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada 

kepatuhan hukum menurut pendidikan. Hal ini karena dengan pendidikan, terjadi 

perubahan dalam sikap penerimaan pengetahuan, termasuk pengetahuan hukum, 

balk yang diperoieh dari dalam maupun Iuar sekolah. Makin banyak pengetahuan 

hukum dan kepatuhan hukum pada kelompok pendidikan yang lebih tinggi sesuai 

dengan hasil penelitian Soekanto (1982) di Jakarta tentang Kesadaran Hukum dan 

Kepatuhan Hukum. 



 Dibandingkan dengan data pada Tabel 13 tentang pengetahuan hukum 

menurut pendidikan terdapat dua kasus yang menarik untuk dianalisis. Pertama, 

mereka yang berpendidikan SD dengan pengetahuan hukum sedikit dan cukup 

terdapat masing-masing 1,5% yang tidak patuh untuk melaporkan kelahiran. 

Kedua, mereka yang berpendidikan SLTA ke atas dengan pengetahuan hukum 

banyak terdapat 1,4% yang tidak patuh melaporkan kelahiran. Alasan tidak 

adanya sanksi hukum yang menyebabkan mereka tidak patuh. Alasan ini 

sebetulnya tidak tepat karena WvS (tahun 1946 diganti KUHP) sejak tahun 1915 

sudah mencantumkan kewajiban melaporkan kelahiran dengan disertai sanksi 

pidana denda bagi mereka yang tidak melaporkannya di dalam pasal 529. 

Meskipun KUHP sudah mencantumkan pasal 529, yang kemudian dilengkapi 

dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1992, yang juga memberikan sanksi bagi 

mereka yang tidak melaporkan kelahiran, namun demikian aturan tersebut belum 

diketahui secara benar oleh masyarakat. 

 

c. Menurut Pekerjaan 

 Telah dibahas dalam bagian sebelumnya bahwa terdapat perbedaan jenis 

pekerjaan dengan pengetahuan hukum. Seberapa jauh perbedaan jenis pekerjaan 

dengan kepatuhan hukum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 14. Pengetahuan Hukum dan Kepatuhan Hukum Menurut Pekerjaan  

Pengetahuan Hukum 
Kepatuhan Menruut Pekerjaan  

Jumlah 
Buruh  Petani  Pegawai  

Sedikit mengetahui 11 

(14,1) 

4 

(14,8) 

3 

(3,5) 

18 

(9,5) 

Cukup mengetahui 45 

(57,7) 

16 

(59,3) 

32 

(37,7) 

93 

(48,9) 

Banyak mengetahui 22 

(28,2) 

7 

(25,9) 

50 

(58,8) 

79 

(41,6) 

N 

% 

78 

(100,0) 

27 

(100,0) 

85 

(100,0) 

190 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

Keterangan: Di antara 193 responden terdapat 3 yang tidak patuh. 

 Data pada Tabel 17 menunjukkan bahwa kepatuhan hukum mereka yang 

mempunyai pengetahuan hukum banyak berstatus sebagai pegawai (58,8%), 

sedang mereka yang mempunyai pengetahuan sedikit persentase kepatuhan 

terbesar berstatus sebagai petani (14,8%). Hasil analisis untuk mengetahui 



perbedaan kepatuhan hukum menurut pekerjaan dengan Kai Kuadrat 

menunjukkan nilai 22,3. Dengan taraf kepercayaan 95% dan dk = (3-1) (3-1) = 4, 

didapatkan harga kritik sebesar 9,49. Hal ini berarti terdapat perbedaan perbedaan 

yang signifikan pada kepatuhan hukum menurut pekerjaan. Hal ini 

disebabkanoleh dua hal. Pertama, lingkungan pekerjaan menyebabkan terjadinya 

pertukaran pengetahuan. Kedua, status pekerjaan tertentu (pegawai) dituntut untuk 

memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti dalam hal surat kelahiran 

untuk mengurus tunjangan anak. 

 Apabila data tersebut dibandingkan dengan data pada Tabel 17 tentang 

pengetahuan hukum menurut pekerjaan, maka terdapat dua hal yang cukup 

menarik untuk dicermati. Pertama, mereka yang mempunyai pengetahuan hukum 

sedikit terdapat 3,6% yang bekerja sebagai petani dan 1,3% bekerja sebagai buruh 

yang tidak melaporkan kelahiran. Kedua, mereka yang mempunyai pengetahuan 

hukum cukup terdapat 1,3% yang bekerja sebagai buruh yang tidak patuh untuk 

melaporkan kelahiran. Alasan tidak patuh untuk melaporkan kelahiran disebabkan 

karena tidak adanya sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan kelahiran. Alasan 

tidak ketidakpatuhan untuk melaporkan kelahiran karena tidak adanya sanksi, 

maka pelaksanaan sanksi yang telah ada perlu ditegakkan sehingga pola 

bekerjanya sanksi pidana sebagai Psychologische Zwang dapat menimbulkan 

respons masyarakat untuk melaporkan kelahirannya. 

 

2. Pengetahuan Isi Hukum dan Kepatuhan Hukum  

a. Menurut Umur 

 Pengetahuan isi hukum dan kepatuhan hukum menurut umur akan terlihat 

dalam tabel berikut. 

Tabel 18. Pengetahuan Isi Hukum dan Kepatuhan Hukum Menurut Umur 

Pengetahuan Isi Hukum 
Kepatuhan Menurut Umur 

Jumlah 
≤ 29 30-34 35+ 

Sedikit mengetahui 7 

(10,9) 

3 

(5,7) 

5 

(6,6) 

15 

(7,8) 

Cukup mengetahui 26 

(40,6) 

18 

(33,9) 

29 

(38,1) 

73 

(37,8) 

Banyak mengetahui 31 

(48,5) 

32 

(60,4) 

42 

(55,3) 

105 

(54,4) 

N 64 53 76 193 



% (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 

 Data pada Tabel 18 menunjukkan bahwa pengetahuan isi hukum 

menyebabkan mereka seluruhnya patuh untuk melaporkan kelahiran. Apablia 

dilihat pola penyebarannya, terlihat mereka yang mempunyai pengetahuan isi 

hukum banyak, persentase tertinggi kepatuhan hukumnya terdapat pada kelompok 

umur 30 - 34 tahun (60,4%), sedang yang mempunyai pengetahuan sedikit 

persentase kepatuhan tertinggi pada kelompok umur kurang 29 tahun (10,9%). 

 Meskipun kelihatannya mereka yang berpengatahuan isi hukum sedikit, 

cukup, dan banyak sama-sama patuh, namun nilai dan akibat hukum dari 

perbuatannya di antara tiga keiompok di atas ternyata berbeda. Mereka yang 

mempunyai pengetahuan hukum sedikit dan cukup (45,6%) menganggap bahwa 

setelah melaporkan kelahiran ke desa tidak perlu melaporkan lagi ke Kantor 

Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran. 

 Pengetahuan isi hukum yang sedikit dan cukup yang dimiliki oleh mereka 

mengakibatkan kepatuhan hukumnya hanya terbatas pada pelaporan kelahiran ke 

tingkat desa. Pada umumnya mereka menganggap bahwa surat kelahiran dari desa 

mempunyai nilai hukum, seperti akta kelahiran. Pola pemikiran seperti ini adalah 

keliru karena menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa asal-usui seseorang anak hanya 

dapat dibuktikan dengan akta yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

 Apabila data tersebut dibandingkan dengan data pada Tabel 18 tentang 

pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum menurut umur terlihat adanya 

peningkatan jumlah mereka yang patuh untuk melaporkan kelahiran. 

Peningkatannya terlihat bahwa pengetahuan hukum menyebabkan kepatuhan 

sebesar 98,4%, sedangkan pengetahuan isi hukum menyebabkan seluruh 

responden patuh. Peningkatan jumlah mereka yang patuh ini sangat menarik 

karena alasan kepatuhan lebih disebabkan adanya sanksi positif seperti yang 

diatur dalam pasal 26 beserta penjelasannya Undang-Undang nomor 10 tahun 

1992. 

 Hasil analisis untuk mengetahui perbedaan kepatuhan hukum menurut 



umur dengan Kai Kuadrat menunjukkan nilai 2,4. Dengan taraf kepercayaan 95% 

dan dk = (3-1) (31) = 4 didapatkan harga kritik sebesar 9,49%. Hal ini berarti 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan hukum menurut umur. Hal ini 

karena pemahaman terhadap isi hukum diperlukan studi yang lebih mendalam, 

meliputi berbagai aspek hukum yang mengatur tentang registrasi penduduk. Teori 

imitasi yang mengatakar bahwa proses imitasi (peniruan) akan bertambah besar 

dengan makin meningkatnya usia hanya berlaku untuk pengetahuan hukum saja. 

 

b. Menurut Pendidikan 

 Secara teoretis, pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan isi hukum. 

Seberapa besar perbedaan tingkat pendidikan dengan kepatuhan hukum akan 

terlihat dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 19. Pengetahuan Isi Hukum dan Kepatuhan Hukum Menurut Pendidikan 

Pengetahuan Isi Hukum 

Kepatuhan Menurut 

Pendidikan  Jumlah 

SD SLTP SLTA+ 

Sedikit mengetahui 9 

(12,9) 

1 

(1,9) 

2 

(2,8) 

15 

(7,8) 

Cukup mengetahui 33 

(47,0) 

21 

(41,2) 

25 

(35,2) 

73 

(37,8) 

Banyak mengetahui 28 

(40,0) 

29 

(56,9) 

44 

(62,0) 

105 

(54,4) 

N 

% 

70 

(100,0) 

51 

(100,0) 

48 

(100,0) 

170 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 19 menunjukkan bahwa persentase yang patuh hukum 

terbanyak pada mereka yang berpendidikan SLTA ke atas (66,7%), yaitu mereka 

yang mempunyai pengetahuan hukum banyak, sedang yang berpengetahuan 

hukum sedikit persentase kepatuhan yang banyak terdapat pada mereka yang 

berpendidikan SD (12,9%). Hasil analisis untuk mengetahui perbedaan kepatuhan 

hukum menurut pendidikan dengan Kai Kuadrat menunjukkan nilai 13,6. Dengan 

taraf kepercayaan 95% dan dk = (3-1) (3-1) = 4, didapatkan harga kritik sebesar 

9,49. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan hukum 

menurut pendidikan. Hal ini karena dalam pendidikan menyebabkan terjadinya 

perubahan, terutama dalam sikap yang rasional dan bertanggung jawab. 

Perubahan sikap ini dapat lebih memudahkan dalam menangkap dan 



melaksanakan aturan hukum. Secara empiris hubungan antara pendidikan dengan 

pelaporan peristiwa vital adalah positif (Gardiner, 1981; Rahardjo, 1990; dan 

Siswidiyanto, 1992). 

 Secara umum, tingkat pengetahuan isi hukum di antara mereka tidak 

mempengaruhi kepatuhan hukum. Namun apabila dilihat dari nilai dan akibat 

hukum kepatuhannya, ternyata mereka yang mempunyai pengetahuan hukum 

sedikit dan cukup berbeda dengan mereka yang mempunyai pengetahuan hukum 

banyak. Mereka yang berpengetahuan isi hukum sedikit dan cukup menganggap 

bahwa setelah melaporkan kelahiran ke desa dan kemudian mendapatkan surat 

kelahiran tidak melaporkan lagi ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta 

kelahiran. 

 

c. Menurut Pekerjaan 

 Pengetahuan isi hukum dan kepatuhan hukum menurut pekerjaan terlihat 

dalam tabel berikut.  

Tabel 20. Pengetahuan Isi Hukum dan Kepatuhan Hukum Menurut Pekerjaan 

Pengetahuan Hukum 
Kepatuhan Menurut Pekerjaan   

Jumlah 
Buruh  Petani  Pegawai  

Sedikit mengetahui 10  

(12,5) 

2 

(7,2) 

3 

(3,5) 

15 

(7,8) 

Cukup mengetahui 40 

(50,0) 

10 

(35,7) 

23 

(27,1) 

73 

(37,8) 

Banyak mengetahui 30 

(37,5) 

16  

(57,1) 

59 

(69,4) 

105 

(54,4) 

N 

% 

80 

(100,0) 

28 

(100,0) 

85 

(100,0) 

193 

(100,0) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 20 menunjukkan bahwa mereka yang patuh melaporkan 

kelahiran untuk mereka yang berpengetahuan isi hukum banyak terdapat pada 

pegawai (69,4%), sedang yang memiliki pengetahuan isi hukum sedikit terdapat 

pada buruh (12,5%).  

 Persentase tertinggi yang patuh hukum oleh mereka yang mempunyai 

pengetahuan isi hukum banyak, maka prosedur pelaporan kelahirannya benar. 

Artinya, pelaporan ke desa tidak hanya untuk mendapatkan surat kelahiran, akan 

tetapi merupakan upaya awal untuk pengurusan akta kelahiran di Kantor Catatan 

Sipil. 



 Apabila data tersebut dibandingkan dengan data pada Tabel 17 tentang 

pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum menurut pekerjaan, terlihat bahwa 

pengetahuan isi hukum menyebabkan peningkatan jumlah mereka yang patuh 

hukum, di mana dulunya yang patuh 98,4% menjadi patuh semua.Alasan mereka 

yang dulunya tidak patuh (1,6%) tetapi setelah dikontrol dengan variabel 

pengetahuan isi hukum menjadi patuh karena perbuatan melaporkan kelahiran 

akan mendapatkan hadiah berupa keringanan pembayaran pajak, kemudahan 

kredit, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa sanksi positif sangat mendorong 

mereka untuk melaporkan kelahiran secara tepat waktu. 

 Hasil analisis untuk mengetahui perbedaan kepatuhan hukum menurut 

pekerjaan dengan Kai Kuadrat menunjukkan nilai 17,8. Dengan taraf kepercayaan 

95% dan dk = (3-1) (3-1) = 4 didapatkan harga kritik sebesar 9,49. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan hukum menurut pekerjaan. Hal ini 

disebabkan oleh dua hat. Pertama, melalui variabel pengetahuan di mana 

lingkungan pekerjaan dan juga pekerjaan yang berbeda akan memberikan 

pengetahuan yang berbeda pula, baik jenis maupun intensitasnya. Kedua, melalui 

teori pertukaran (exchange theory) yang pada dasarnya menyatakan bahwa makin 

banyak manfaat yang akan diperoleh dalam suatu peristiwa tertentu, maka makin 

kuatlah partisipasinya. 

 

E. Sikap Hukum dan Kepatuhan Hukum 

 Sebelum membahas sikap hukum dan kepatuhan hukum, perlu terlebih 

dahulu membedakan sikap hukum fundamental dengan sikap hukum instrumental. 

A. Podgaresky (dalam Soekanto (1982) mengartikan kedua sikap hukum sebagai 

berikut. 

Fundamental attitudes :  a disposition to accept some legal norm or percept 

because it deserves respect as a valid piece of law. 

Instrumental attitudes :  a tendency to accept the legal norm or percept because 

it is appreciated as advantageous or useful. 

 Artinya adalah seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara 

serta merta tanpa memperhatikan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaiiknya, 

instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan-

kebaikan suatu kaedah hukum secara mantap. 



 Kedua pembagian sikap hukum di atas terlihat dari perbuatan masyarakat, 

artinya masyarakat patuh pada hukum registrasi penduduk itu karena sikapnya 

yang fundamental atau instrumental. Sikap yang fundamental dari masyarakat 

terhadap kepatuhan hukum registrasi penduduk sangat diharapkan karena di sini 

masyarakat mematuhi hukum dari kemauannya sendiri tanpa memperhitungkan 

manfaat dari perbuatannya. Dalam sikap ini, fungsi hukum sebagai social control 

sudah dapat berjalan dengan baik. 

 Dalam sikap yang instrumental, peranan sanksi berfungsi Psychologische 

Zwang (menekan jiwa seseorang dengan ancaman pidana). Dengan kata lain, 

sikap instrumental akan timbul apabila masyarakat mematuhi hukum karena rasa 

takut pada sanksinya, takut adanya petugas atau karena kebanyakan prang 

mematuhi hukum. Sekarang yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap kepatuhan 

hukum adalah pengaruh sikap fundamental dan instrumental terhadap registrasi 

penduduk, khususnya dalam hal pelaporan kelahiran. 

 Guna menelaah sikap hukum masyarakat apakah bersikap hukum 

fundamental atau instrumental, perlu dibedakan pengetahuan hukum masyarakat 

terhadap hukum registrasi penduduk dengan isi hukum registrasi karena kedua 

pengetahuan tersebut akan memberikan sikap hukum yang berbeda. Perbedaan 

sikapnya ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 21. Alasan Utama Melaporkan Kelahiran Jika Masyarakat Tahu Hukum 

Alasan Jumlah I Persentase  

Ada Aturannya  137 72,1 

Biar pemerintah tahu jumlah penduduk  25 13,1 

Supaya diakui sebagai penduduk 18 9,5 

Dapat surat kelahiran  10 5,3 

Jumlah  190 100,0 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 21 menunjukkan bahwa masyarakat patuh hukum dengan 

sikapnya yang fundamental (72,1%). Sikap fundamental ini terjadi apabila 

masyarakat sudah mengetahui bahwa melaporkan kelahiran telah diatur di dalam 

hukum. Masyarakat patuh hukum karena memang sudah ada hukum yang 

mengaturnya dengan tidak melihat terlebih dahulu apakah kepatuhannya akan 

mendatangkan manfaat secara langsung atau tidak terhadap dirinya. Guna 

menimbulkan sikap fundamental dalam masyarakat perlu adanya pemasyarakatan 



terhadap hukum registrasi penduduk, baik melalui media massa maupun 

penyuluhan. Perlunya pemasyarakatan hukum registrasi penduduk ini disebabkan 

karena di antara 193 responden masih ada 17,7% persen yang tidak mengetahui 

bahwa melaporkan kelahiran telah diatur dalam hukum. Sikap mereka jika 

mengetahui isi hukum registrasi penduduk terlihat dalam tabel berikut. 

Tabel 22. Alasan Utama Melaporkan Kelahiran Jika Masyarakat Tahu Isi Hukum 

Alasan Jumlah I Persentase 

Mendapat Hadian (instrumental)  100 51.8 

Aturan pemerintah (fundamental) 71 36,8 

Takut Sanksi  22 11,4 

Jumlah  193 100,0 

(Sumber: Data yang diolah) 

 Data pada Tabel 22 menunjukkan bahwa pengetahuan tentang isi hukum 

registrasi penduduk akan menyebabkan sikap hukum. Sikap instrumental ternyata 

di sini yang paling banyak (51,8%), sedangkan sikap fundamental hanya (36,8%). 

Sikap instrumental ini dikarenakan masyarakat mempunyai berbagai pilihan 

tentang manfaat atas perbuatannya. Manfaat positif yang diperoleh masyarakat 

karena melaporkan kelahiran akan mendapatkan sanksi positif berupa insentif, 

antara lain keringanan biaya sekolah, keringanan pajak, penggunaan fasilitas 

publik, dan sejenisnya. 

 Sanksi positif untuk masyarakat yang mematuhi  undang-undang dengan 

melaporkan kelahiran telah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1992, 

yaitu Undang-Undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan 

keluarga sejahtera. Khususnya dalam pasal 26 beserta penjelasannya yang 

dirumuskan sebagai berikut. 

Ayat (1) :  Untuk menegakkan ketentuan dalam undang-undang ini, pemerintah 

mengambil tindakan dan langkah guna mendorong ditingkatkannya 

upaya perkembangan  kependudukan dan pembangunan keluarga 

sejahtera. 

Ayat (2) :  Tindakan dan langkah pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

 Adapun penjelasanatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1992 Pasal 26 dirumuskan sebagai berikut. Insentif merupakan rangsangan 



bagi masyarakat untuk meiaksanakan upaya atau perilaku kependudukan yang 

sesuai dengan arah kebijaksanaan, seraya mencegah yang tidak sesuai. 

Rangsangan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk keringanan pajak, 

kemudahan kredit, dan perizinan bagi kegiatan yang menunjang kebijaksanaan 

pengendalian kualitas penduduk, pergembangan kualitas penduduk, dan atau 

pengarahan mobilitas penduduk, misalnya pembukaan usaha baru di daerah yang 

mempunyai potensi daya dukung yang rendah. Tindakan dan langkah 

sebagaimana tersebut daiam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian 

penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dalam perkembangan kependudukan 

dan pembangunan keluarga sejahtera. 

 Kenyataan hukum yang timbul di sini adalah sikap apa yang perlu 

dikembangkan dalam masyarakat supaya masyarakat patuh hukum. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengetaluan terhadap hukum registrasi penduduk 

akan lebih banyak menimbulkan sikap fundamental, sedang pengetahuan isi 

hukum registrasi penduduk akan lebih banyak menimbulkan sikap instrumental.  

Mengembangkan sikap masyarakat ke arah sikap fundamental atau instrumental 

sebetulnya bukan merupakan masalah pilihan karena untuk memahami hukum 

secara utuh sehingga perbuatannya mempunyai nilai hukum masyarakat tidak 

cukup hanya mengetahui bahwa suatu kelahiran telah diatur dalam hukum, tetapi 

juga perlu mengetahui substansi daripada aturan hukum tersebut, seperti manfaat, 

tujuan, jangka waktu pelaporan, dan sanksi terhadap mereka yang melanggar. 

 Jadi secara konseptual, tujuan dari pembentukan hukum pelaporan 

kelahiran bahwa secara fundamental sikap masyarakat diharapkan mampu 

mematuhi hukum, akan tetapi implementasinya akan mengarah pada pilihan 

secara instrumental. Perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan poly 

pelaksanaan hukum harus dikembangkan sesuai dengan arah perkembangan 

masyarakat sehingga dalam hal ini membawa konsekuensi hukum yang sesuai 

dengan realita masyarakat. Perbuatan masyarakatpatuh hukum dengan 

melaporkan kelahiran akan menguntungkan dirinya (memperoleh insentif), maka 

aturan pelaksanaan ketentuan pasal 26 Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 

perlu segera direalisasikan guna mencegah terjadinya recht vacuum. 

 



F. Perilaku Hukum 

1. Perilaku Hukum Pelapor dan Petugas  

 Perilaku hukum diartikan setiap perbuatan yang sesuai dengan hukum. 

Hukum disini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menentukan apakah 

perbuatannya sesuai dengan hukum atau tidak. Untuk itu, kriteria-kriteria hukum 

ditentukan terlebih dahulu baru kemudian dilihat dari kenyataan di lapangan. 

Dikarenakan hukum registrasi penduduk mempunyai tiga dimensi hukum, maka 

untuk melihat perilaku hukumnya harus menyorot dari ketiga aspek hukum 

(hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana). 

 Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk 

beserta peraturanperaturan pelaksanaannya (termasuk Peraturan Daerah) 

merupakan Hukum Administrasi Negara. Substansi yang diatur dalam KEPPRES 

dan peraturan pelaksanaannya tersebut adalah setiap kepala keluarga wajib 

melaporkan setiap perubahan yang terjadi atas diri sendiri dan atau diri anggota 

keluarga (Vide Pasal 4). Perilaku setelah mengetahui hukum registrasi penduduk 

terlihat bahwa yang melaporkan kelahiran sebesar 98,4%, sedang 1,6% tidak 

melaporkan. 

 Data tersebut menunjukkan bahwa 98,4% telah berperilaku sesuai dengan 

hukum, yaitu melaporkan kelahiran yang terjadi. Mereka yang tidak melaporkan 

kelahiran (1,6%) disebabkan karena tidak adanya sanksi pidana dan mereka tidak 

memperoleh manfaat langsung dari pelaporan kelahiran, ini berkaitan dengan 

pekerjaan mereka sebagai buruh dan petani. Mereka baru merasakan memerlukan 

surat kelahiran setelah anaknya masuk ke Taman Kanak-kanak maupun Sekolah 

Dasar. Terhadap mereka yang terlambat melaporkan kelahiran (baru melaporkan 

setelah membutuhkan surat kelahiran) di antara 22 responden, petugas pencatat 

registrasi penduduk sebesar 81,8% bersikap menasihati supaya kalau ada 

kelahiran lagi Iangsung dilaporkan tanpa menunggu manfaat yang akan diperoleh. 

Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaporkan kelahiran seperti 

yang telah dikembangkan oleh Kabupaten Sleman bahwa melaporkan harus 

dilaporkan RT/RW, Kepala Dusun, baru ke Kepala Desa belum bisa berjalan 

karena sebesar 94,5% mereka melaporkan kelahiran langsung ke Kepala Dusun. 

Dilihat dari ketertiban administrasi penduduk, model di atas cukup baik karena 



dari tingkat RT/RW telah tersedia data-data tentang perubahari penduduk di 

wilayahnya. Di samping itu, juga dapat menumbuhkan kontrol sosial masyarakat 

supaya melaporkan kelahiran. Namun dalam kenyataan di lapangan, pola ini 

cukup merepotkan masyarakat karena panjangnya mekanisme pelaporan kelahiran 

dengan kondisi di mana ketua RT/RW tidak selalu di tempat. 

 Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pengetahuan hukum dan isi 

hukum registrasi penduduk petugas masih sedikit akibatnya perilaku hukumnya 

tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Perilaku yang tidak sesuai dengan 

hukum dapat dilihat sebagai berikut. 

a.  Jangka waktu kelahiran harus dilaporkan di antara petugas belum ada 

keseragaman, yaitu mulai 1 hari sejak kelahiran sampai 1 bulan, bahkan ada 

yang mengatakan 2 bulan.  

b.  Pemahaman terhadap manfaat pelaporan kelahiran bagi individu dan 

pemerintah masih belum baik. 

c.  Jangka waktu pengiriman laporan kelahiran ke desa bagi masyarakat yang 

menyerahkan laporan kelahiran kepada Kepala Dusun juga sangat beragam, 

ada yang mengatakan 1 hari, kurang dari 15 hari, dan 1 bulan sejak terjadinya 

kelahiran. 

d.  Kelahiran yang telah dilaporkan ke desa, namun di dalam kartu keluarga 

belum diadakan perubahan.  

e.  Pelaporan kelahiran sudah diberikan surat kelahiran (tripikat), akan tetapi 

peristiwa kelahiran tersebut tidak ditulis dalam buku mutasi. 

 Perilaku petugas pencatat registrasi penduduk desa yang tidak sesuai 

dengan hukum ini akan mempengaruhi kualitas data. Keterlambatan melaporkan 

kelahiran yang disebabkan belum adanya kesatuan pengeran tentang kapan 

kelahiran harus dilaporkan menyebabkan laporan dari desa menjadi 

underreporting sehingga di jenjang laporan selanjutnya (kecamatan, kabupaten) 

akan terjadi akumulasi under reporting. Setiap peristiwa kelahiran yang telah 

dicatat dalam surat kelahiran belum dimasukkan dalam buku mutasi dapat 

menyebabkan jumlah laporan bulanan berbeda dengan jumlah laporan surat 

kelahiran. 



 Guna meningkatkan perilaku hukum, perlu ditingkatkan pengetahuan 

tentang hukum registrasi penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengetahuan petugas terhadap hukum dan isi hukum registrasi penduduk akan 

mempengaruhi perilakunya, yaitu di antara 22 responden terdapat 81,8% bersikap 

mendorong masyarakat untuk melaporkan kelahiran, menerima laporan dengan 

penuh tanggung jawab, melaporkan kelahiran ke desa secara tepat waktu, 

mengingatkan masyarakat yang belum melaporkan kelahiran secara tepat waktu, 

dan memberitahukan ancaman pidana apabila tidak melaporkan kelahiran. 

 Pengetahuan isi hukum menyebabkan mereka seluruhnya patuh untuk 

melaporkan kelahiran ke desa, namun di antara 193 responden terdapat 48,2% 

yang tidak melaporkan kelahiran ke Kantor Catatan Sipil. Padahal menurut pasal 

55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan 

bahwa “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta yang autentik, 

yang dikeluarkan pejabat yang berwenang”. Masih banyak mereka yang tidak 

melaporkan kelahiran ke Kantor Catatan Sipil karena mereka belum bisa 

membedakan kekuatan hukum surat kelahiran dari desa dengan akta kelahiran. 

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mencantumkan 

kewajiban melaporkan kelahiran beserta dengan ancaman pidana, yang kemudian 

dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 992 pasal 8 ayat (3), namun 

fungsionaris hukum belum dapat memanfaatkan secara optimal ketentuan dalam 

dua undang-undang di atas. 

 Belum mampunya fungsionaris hukum melaksanakan ketentuan pasal 529 

KUHP disebabkan poly pemikirannya masih bersifat konservatif, belum mampu 

berpikir fungsi hukum untuk kemanfaatan masyarakat. Pola pemikiran yang 

konvensional menganggap ketentuan pasal 529 KUHP diperiksa dengan cara 

cepat sehingga dalam hal ini, penyidik atas kuasa penuntut umum mengajukan 

terdakwa ke sidang pengadilan. Konsekuensi peraturan tersebut di atas, penyidik 

harus mengadakan sweepingterhadap mereka yang belum melaporkan kelahiran, 

bukan dimaksudkan untuk razia tertib kelahiran. Padahal registrasi penduduk 

mempunyai tiga dimensi hukum. Masyarakat dimungkinkan untuk memilih salah 

satu dimensi hukum yang dipandang sangat menguntungkan. Jadi, tindakan razia 

register kelahiran merupakan keadaan yang sangat sulit untuk melaksanakan 



penegakan hukum dan akan menyulitkan penyidik karena di sini penyidik 

dihadapkan pada tuntutan praperadilan apabila terjadi salah penangkapan terhadap 

seseorang yang diduga melanggar pasal 529 KUHP. 

 

2. Pengembangan Model Pelaporan Kelahiran 

 Mengingat jumlah mereka yang tidak melaporkan kelahiran di Kantor 

Catatan Sipil masih banyak (48,2%) dan pada umumnya mereka sudah merasa 

cukup dengan mendapat surat kelahiran dari desa padahal fungsi akta kelahiran 

sangat penting, maka perlu dikembangkan sistem pelaporan kelahiran ke arah 

model yang lebih pragmatik. Berbagai pertemuan ilmiah tentang registrasi 

penduduk sering mengangkat isu bagaimana menciptakan suatu sistem peiaporan 

kelahiran dengan satu kali perbuatan melaporkan kelahiran akan mempunyai suatu 

akta kelahiran. 

 Proses pembentukan hukum demi kemanfaatan masyarakat dengan 

memperhatikan arus bawah ke atas dan atas ke bawah akan membentuk norma 

hukum yang hidup sesuai dengan realita masyarakat. Hukum yang sesuai dengan 

realita masyarakat tentunya akan menimbulkan sikap yang fundamental dalam 

masyarakat tersebut. Atas dasar teori pembentukan hukum ini, maka sistem 

pelaporan kelahiran dapat dikembangkan menjadi dua model. Model pertama, 

dengan menempatkan kantor Catatan Sipil dalam satu jalur dengan arus pelaporan 

dari desa - kecamatan - kabupaten - kantor catatan sipil - provinsi - Departemen 

Dalam Negeri. Model kedua, menempatkan Kantor Catatan Sipil terpisah dari 

arus kelahiran. Guna memperoleh gambaran yang jelas akan dibuatkan dalam 

gambar di bawah ini. 

Gambar 11. Model Pelaporan Kelahiran 

 

 Dalam model pertama cukup pragmatis dan tidak memberatkan 

masyarakat karena setelah kepala keluarga melaporkan kelahirannya ke desa, 



berkas laporannya yang memuat data-data yang diperlukan kemudian dikirim ke 

kecamatan dan kabupaten. Setelah sampai di kabupaten diserahkan ke Kantor 

Catatan Sipil untuk dibuatkan akta kelahiran. Sedangkan untuk laporan data 

kependudukan, hasil rekapituasi jumlah kelahiran di kabupaten dikirim ke 

Departemen Dalam Negeri. Namun, model ini apabila dilihat dalam kepustakaan 

hukum penegakan hukumnya bersifat fragmentation law enforcement. Artinya, 

penegakan hukum dapat dijalankan apabila ada waktu yang tersisa di dalam tugas-

tugas pokoknya. Hal ini memang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah yang 

sudah menyita waktu tersendiri. 

 Kelemahan dalam model pertama, khususnya dalam hal penegakan 

hukum, maka dapat dikembangkan model kedua. Dalam model ini, setelah kepala 

keluarga melaporkan kelahiran ke desa, berkas laporan kelahiran yang memuat 

data-data yang diperlukan langsung dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil. Sebagai 

konsekuensi model ini, maka kantor catatan sipil diturunkan sampai pada tingkat 

kecamatan. Setelah laporan kelahiran dan desa dibuatkan akta kelahiran dan 

dikembalikan lagi ke desa, maka untuk pemantauan jumlah penduduk laporan dari 

beberapa desa di kecamatan ini dapat dibuatkan rekapitulasi, yang kemudian hasil 

rekapitulasi tersebut dikirimkan ke kecamatan. Model ini pola penegakan 

hukumnya bersifat specialis law enforcement, artinya penegakan hukum yang 

bersifat khusus. Letak kekhususannya adalah karena Kantor Catatan Sipil 

merupakan badan yang memang sehari-hari bertugas membuat akta-akta, di 

samping itu badan ini juga tidak terbebani dengan tugas-tugas pemerintah lainnya. 



BAB IV 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. Pertama, pelaksanaan pencatatan kelahiran mempunyai tiga dimensi 

pengaturan hukum, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum 

pidana. Keadaan ini akan menyulitkan upaya penegakan hukum karena 

masyarakat dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan. Kedua, secara umum, 

terdapat perbedaan pengetahuan hukum dan pengetahuan isi hukum dengan 

kepatuhan hukum menurut umur, pendidikan dan pekerjaan. Namun ada 

pengecualiannya, khususnya variabel umur dengan pengetahuan isi hukum. 

Pengecualian ini disebabkan karena untuk memahami isi hukum harus diperlukan 

studi yang lebih khusus dan mendalam.  

 Ketiga, pengetahuan isi hukum mengakibatkan mereka semua patuh untuk 

melaporkan kelahiran ke desa. Bedanya di sini adalah mereka yang mempunyai 

pengetahuan hukum sedikit dan cukup menganggap setelah melaporkan kelahiran 

ke desa, tidak perlu dimintakan akta kelahiran ke Kantor Catatan Sipil. la 

menyamakan surat kelahiran dari desa sama dengan akta kelahiran, sedangkan 

mereka yang mempunyai pengetahuan isi hukum banyak, laporan keiahiran di 

desa hanya Iangkah awal untuk pengurusan akta kelahiran. Keempat, pengetahuan 

hukum dan isi hukum sangat menentukan sikapnya. Pengetahuan hukum 

menyebabkan timbulnya sikap fundamental, sedang pengetahuan isi hukum 

menyebabkan timbulnya sikap instrumental. 

 Kelima, belum adanya kesatuan pandangan dan sikap di antara para 

petugas pencatat kelahiran di tingkat desa, baik mengenai tujuan dan manfaat 

pelaporan kelahiran, prosedur pelaporan kelahiran, maupun jangka waktu berapa 

hari kelahiran harus dilaporkan. Keadaan ini berkaitan erat dengan pengetahuan 

hukum dan pengetahuan isi hukum petugas yang masih sedikit. Orientasi 

pekerjaan mereka lebih condong pada hal-hal yang bersifat teknis meskipun 

konsep-konsep operasionalnya belum dipahami dengan benar. 

 Keenam, belum adanya konsistensi dan sinkronisasi aturan hukum 

(internal maupun eksternal) sehingga menyebabkan pola bekerjanya masih 

bersifat instansi sentries. Akibat selanjutnya, timbulnya produk hukum yang 



sating bertentangan dan sering terjadi reeht vacuum. Di samping itu, aturan 

pelaksanaan Keppres nomor 52 tahun 1977 yang seharusnya secara akomodatif 

banyak diatur dalam Perda, namun dalam kenyataannya Perda (sebagai landasan 

di lapangan) lebih menekankan pada peraturan-peraturan yang bersifat 

administratif daripada peraturan yang bersifat imperatif. 

 Ketujuh, perilaku hukum di sini sangat ditentukan oleh pengetahuan 

hukum dan pengetahuan isi hukum. Pengetahuan hukum menyebabkan sebesar 

98,4% patuh melaporkan kelahiran, pengetahuan isi hukum menyebabkan 

seluruhnya patuh. Alasan kepatuhannya di sini adalah berkaitan dengan adanya 

sanksi positif bagi mereka yang melaporkan kelahiran, seperti keringanan 

membayar pajak bumi dan bangunan, biaya sekolah, kemudahan fasilitas kredit 

(51,8%). 

 Adapun saran yang dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, implementasi 

teori fiksi perlu didukung oleh upaya pemerintah untuk memasyarakatkan dan 

melembagakan hukum pelaporan kelahiran kepada segenap masyarakat Indonesia. 

Hal inl karena menurut hasil penelitian masih banyak orang yang tidak 

mengetahui adanya ketentuan wajib lapor kelahiran. Dengan upaya pemerintah 

untuk memasyarakatkan secara intensif hukum pelaporan kelahiran, diharapkan 

pola bekerjanya hukum sebagai social engineering bisa berjalan dengan baik. 

 Kedua, peningkatan pengetahuan hukum dan pengetahuan isi hukum di 

antara petugas pencatat pelaporan kelahiran di tingkat desa dan masyarakat 

dipandang perlu karena pengetahuan hukum dan isi hukum di samping akan 

menyebabkan kepatuhan hukum, juga menyebabkan perbuatannya mempunyai 

arti dan akibat hukum tertentu (akta kelahiran). Upaya peningkatan pengetahuan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan, penataran, brosur, dan 

sebagainya. Selain itu, yang perlu lebih ditekankan adalah materi penyuluhan 

harus bersifat menyeluruh, yaitu meliputi ketiga dimensi peraturan hukum. 

Sasaran penyuluhan lebih ditekankan kepada masyarakat yang masih mempunyai 

pengetahuan hukum rendah. 

 Ketiga, ketelitian dan ketepatan pencatatan registrasi penduduk di tingkat 

desa perlu lebih ditingkatkan. Karena itu, Perda sebagai landasan operasional 

pencatatan kelahiran di desa perlu memuat secara tegas batasan waktu pelaporan 



kelahiran, siapa yang melaporkan kelahiran, dan kepada siapa kelahiran tersebut 

harus dilaporkan, beserta sanksi hukuman bagi mereka yang tidak melaporkannya, 

balk sanksi yang negatif maupun yang positif. 

 Keempat, perlu dikembangkan sistem pelaporan kelahiran dengan 

memperhatikan pola pembentukan hukum atas dasar arus bawah atas (masyarakat) 

dan arus atas bawah (pemerintah dan DPR). Pembentukan pola seperti ini paling 

tidak ada dua alternatif yang perlu dipertimbangkan. Pertama, menempatkan 

Kantor Catatan Sipil dalam jalur proses pelaporan kelahiran dan desa. Kedua, 

menjadikan Kantor Catatan Sipil sebagai instansi pertama yang menangani 

pembuatan akta kelahiran setelah semua berkas kelahiran dikirim dari desa. 
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